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РЕФЕРАТ 

Структура і обсяг роботи: вступ, 5 розділів, висновки, перелік посилань 

і 3 додатка; 88 сторінок формату А4, 6 рисунків, 18 таблиць, 26 літературних 

джерел і 17 презентаційних слайдів формату А4. 

Об'єкт досліджень: екскаваторного-автомобільні комплекси, і 

гірничотехнічні фактори, що визначають продуктивність обладнання на 

розкриві. 

Предмет дослідження: технологічні параметри комплексів виймального і 

гірничотранспортного устаткування для розробки розкривних порід. 

Мета роботи: підвищення ефективності використання виймально-

навантажувального та транспортного обладнання шляхом оптимізації та 

вдосконалення планування їх продуктивності при веденні розкривних робіт в 

умовах Октябрського родовища вогнетривких глин ПАТ «Веско». 

У дипломній роботі використані наступні методи досліджень: 

інструментальний, аналіз і узагальнення науково-технічної літератури і 

практичних даних, експериментальні дослідження роботи автосамоскидів на 

різних технологічних схемах і ймовірнісно-статистичні методи обробки 

результатів, теорія масового обслуговування при планування змінної 

продуктивності автосамоскидів. 

У вступі підкреслюється актуальність обґрунтування раціонального 

виймально-транспортного комплексу при відпрацюванні розкривних порід в 

умовах Октябрського родовища вогнетривких глин ПАТ «Веско» 

У першому розділі наведені загальні відомості про Октябрське родовище 

вогнетривких глин, його тектонічні та структурні особливості, геологічну 

будову та гідрогеологічну характеристику родовища, гірничотехнічні 

особливості, характеристику пласта вогнетривких глин та інформація про 

запаси корисної копалини. 

У другому розділі наведено короткий огляд сучасного стану гірничих 

робіт на кар’єрі №2 ПАТ «Веско», охарактеризовано межі кар’єра, розкриття 

родовища та порядок його відпрацювання, розраховані основні параметри 
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системи розробки, наведена технологія ведення розкривних і видобувних робіт 

та відвалоутворення. 

У третьому розділі виконано огляд літературних джерел з обґрунтування 

ефективності циклічної технології відпрацювання пухких гірничих порід і 

параметрів виймально-навантажувального і гірничотранспортного обладнання, 

сформульовано цілі та завдання з обґрунтування технологічної схеми роботи 

комплексів циклічної дії при розробці порід розкриву в умовах Октябрського 

родовища вогнетривких глин ПАТ «Веско». В розділі виконано аналіз факторів 

впливу на продуктивність циклічної технології відпрацювання порід розкриву 

на кар'єрах та досліджено технічну взаємодію автосамоскидів з забійними 

екскаваторами. В ході досліджень взаємодії автосамоскидів з екскаваторами 

для умов кар’єру № 2 ПАТ «Веско» встановлено взаємозв’язок продуктивності 

екскаваторів і автосамоскидів при різному поєднання  їх типорозмірів. 

У четвертому розділі наведені основні вимоги до охорони праці та 

дотримання безпечних умов виймання гірничих порід на кар'єрі, наведені 

заходи боротьби з пилом, заходи з охорони навколишнього середовища, техніка 

безпеки зі створення безпечних і здорових умов праці на кар'єрі №2 

ПАТ «Веско». 

У п’ятому розділі наведено економічні розрахунки та виконано 

порівняння ефективність запропонованих комбінацій виймально-

навантажувального і транспортного обладнання в межах задіяного на кар’єрі 

№2 ПАТ «Веско» різнотипного обладнання. 

Область застосування: технологія ведення розкривних робіт на 

родовищах вогнетривких глин та інших гірничих підприємствах, які проводять 

гірничі роботи на м'яких гірських породах. 

Ключові слова: циклічна технологія, пухкі корисні копалини, норма 

виробки обладнання, екскаватор, автосамоскид, розкривні роботи, виймально-

навантажувальні та гірничотранспортні операції. 
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ВСТУП 

Актуальність теми: На сьогоднішній день відкритим способом 

розробляється понад 70% родовищ корисних копалин. При розробці 

горизонтальних і похилих родовищ м’яких корисних виймання порід розкриву 

є найбільш трудомістким. Для родовищ корисних копалин з великою 

потужністю порід розкриву та порівняно незначною потужністю корисної 

копалини понад 60% витрат припадає саме на виймання, транспортування і 

складання (відвалоутворення) порід розкриву. На кар’єрах м’яких нерудних 

корисних копалин в якості виймально-навантажувального обладнання 

використовуються одноківшеві екскаватори, а для транспортування порід 

розкриву кар’єрні автосамоскиди. У зв'язку з цим підвищення ефективності 

відкритої розробки родовищ значною мірою пов'язано з підвищенням 

продуктивності та економічності екскаваторно-автомобільного комплексу. Для 

вирішення цього завдання здійснюється інтенсивне технічне переозброєння 

кар'єрного обладнання. Повна реалізація потенційної продуктивності цих 

машин можлива при встановленні і задовільних умов ефективної експлуатації 

та одночасному підвищенні організації, планування і нормування розкривних 

робіт. 

Не зважаючи на впровадження сучасного виймально-навантажувального і 

транспортного обладнання не достатньо уваги приділяється організації 

розкривних робіт та дослідженню співвідношення геометричних місткостей 

ковша екскаватора та кузова автосамоскида та дробової частини ковша в кузові 

автосамоскиду. Зазвичай питання підвищення продуктивності екскаваторно-

автомобільного комплексу вирішується окремо для кожної з ланок циклічної 

технології без урахування жорсткого взаємозв’язку між ними. В результаті чого 

циклічна технологія не досягає оптимуму норми виробки як кожної з ланок, так 

і всієї технології в цілому. 

У зв’язку з цим очевидна актуальність дослідження впливу компоновки 

різнотипного обладнання для умов кар’єру №2 ПАТ «Веско» як на 

продуктивність кожної з ланок циклічної технології, так і оптимальної 
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продуктивності самої технології. Особливу увагу під час вирішення 

поставленої задачі приділялося встановленню ефективного поєднання наявного 

на кар’єрі №2 ПАТ «Веско» виймально-навантажувального та транспортного 

обладнання зі встановлення оптимальних умов використання кожного з них.  
 

Мета роботи: підвищення ефективності використання виймально-

навантажувального та транспортного обладнання шляхом оптимізації та 

вдосконалення планування їх продуктивності при веденні розкривних робіт в 

умовах Октябрського родовища вогнетривких глин ПАТ «Веско». 
 

Для рішення поставленої мети визначені основні завдання роботи: 

1. Аналіз технології та особливостей ведення розкривних робіт в умовах 

кар’єру №2 Октябрського родовища вогнетривких глин; 

2. Аналіз технічних, організаційних та гірничо-технологічних факторів 

впливу на продуктивність циклічної технології відпрацювання порід розкриву; 

3. Дослідження технологічної взаємодії екскаваторів з автосамоскидами 

для досягнення оптимальної інтенсифікації розкривних робіт на кар’єрі; 

4. Встановлення ефективної області застосування наявного на кар’єрі 

обладнання та раціональної компоновки циклічної технології відпрацювання 

порід розкриву; 

5. Економічна оцінка впливу отриманих результатів на показники роботи 

обладнання на розкриві. 
 

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному: 

Запропоновані рішення з ведення розкривних робіт в умовах кар’єру №2 

ПАТ «Веско» дозволить підвищити ефективність використання основного 

виробничого обладнання при веденні розкривних робіт, зменшити потребу в 

обладнанні на розкривові та знизити експлуатаційні витрати на вийманні порід 

розкриву. 
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1 ОСНОВНА ЧАСТИНА, ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО 

РОДОВИЩЕ 

1.1 Загальні відомості про Октябрське родовище вогнетривких глин 

Октябрське родовище вогнетривких глин розташоване на території 

Добропільського району Донецької області України [1, 2]. Найближча 

залізнична станція Мерцалове знаходиться в 10 км на південний захід від 

родовища; м. Добропілля – близько 18 км на захід, м. Дружківка – близько 

25 км на північний схід. У безпосередній близькості від родовища (0,5 км на 

південний схід) розташоване с. Шахове (до 2016 р. – Октябрське), далі у 1-2 км 

на схід – с. Торецьке, Софіївка (до 2016 р. – с. Артемівка). В 4-5 км на 

північний захід розташовані села Золотий Колодязь, Грузьке (рис. 1.1). 

Усі населені пункти району зв’язані мережею автомобільних шляхів, із 

яких значна частина із асфальтовим покриттям. 

В орографічному плані родовище розташоване на вододілі рік Грузька і 

Казенний Торець, у долинах яких шар вогнетривких глин розмитий. Річка 

Грузька протікає на захід і північ від родовища. Правий схил її долини 

прорізаний досить глибокими балками (Кучерів Яр, Виклічна та ін.), які 

частково врізаються у вододільне плато. Ріка Казенний Торець протікає уздовж 

східної границі родовища. Лівий схил її долини досить крутий (ухил 20-40º) та 

прорізаний короткими, але глибокими балками. Контур родовища тут 

ускладнений Безіменною балкою, а з півдня – балкою Круглий Ліс. Схили 

балок заліснені. Ріка Казенний Торець належить до басейну р. Сіверський 

Донець і є основною водною артерією району. В межень ширина р. Казенний 

Торець становить біля 50 м, місцями значно менше, але у повінь вона затоплює 

всю заплавну терасу. У період паводку витрати води досягають 5 м3/с, а у 

межень вони зменшуються до сотих часток м3/с. Мінералізація води у річці 

становить 2,6 г/л і вище. Річка Грузька має досить невеликі витрати у межень і 

дещо більші у паводок. 
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Рис. 1.1 – Октябрське родовище вогнетривких глин 
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Абсолютні відмітки рельєфу в межах родовища коливаються від 

+145,6 м у південній частині, до +202,8 м – у центральній, переважають 

відмітки +170 ÷ +190 м. По тальвегам балок і річкових долин відмітки 

знижуються до +110 м. 

Клімат району типово континентальний. Протягом року спостерігається 

різке коливання температур: від +35ºС влітку до -30ºС узимку. Найбільш 

теплим місяцем є липень (середньомісячна температура +24ºС), найбільш 

холодним – січень (середньомісячна температура –11,7ºС). Річна кількість 

атмосферних опадів становить 312-701 мм, у середньому – 510 мм. Значна 

кількість опадів випадає влітку у вигляді зливових дощів – від 50 до 70 мм за 

одну добу, в окремі роки досягає 120 мм (максимальне значення 125 мм 

зафіксовано 05.09.1986 р.). Протягом року переважають східні вітри, середня 

швидкість яких становить 5,3 м/с. Глибина промерзання ґрунтів у зимовий 

період становить 0,5-1,5 м. 

Родовище розташоване на орних землях сільськогосподарського 

товариства з обмеженою відповідальністю (СТОВ) «Шахове». З південного 

сходу на північний захід його перетинає асфальтована дорога, яка з’єднує 

с. Шахове (Октябрське) і Грузьке, зі сходу на захід с. Торецьке і Кучерів Яр. 

Промислових споруд на території родовища немає, окрім діючих кар’єрів із 

видобутку вогнетривких глин. 

Головними споживачами сировини є підприємства металургійної, 

вогнетривкої, машинобудівельної, керамічної, порцеляно-фаянсової 

промисловості України, ближнього та дальнього зарубіжжя. 

Район повністю електрифікований. У 5 км на схід від родовища 

проходить лінія електропередачі (35 кВт) системи «Донбасенерго». 

Відпрацювання запасів вогнетривких глин Октябрського родовища 

розпочато у 1998 році ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» (на той час ЗАТ) на основі 

отриманого спеціального дозволу на користування надрами № 840 від 

11.04.1997 р. кар’єром № 2. 

В 2007 році ПрАТ (на той час ЗАТ) «ОГНЕУПОРНЕРУД» завершило 

розробку кар’єру № 1, у 2013 році – кар’єрів № 3, 4. 
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За результатами геолого-економічної оцінки, виконаної у 2017 році 

ТОВ УГК «ДОНБАСГЕОЛОГОРОЗВІДКА», та згідно протоколу ДКЗ України 

№ 4137 від 26.10.2017 р. на даний час до складу Октябрського родовища 

входять ділянки: Октябрська, Торецька, Придорожна (раніше ділянка 

Придорожна входила до складу окремого Торецького родовища). 

Торецька ділянка розроблялась протягом 2000-2011 років. Придорожна 

ділянка не розробляється. 

Октябрська ділянка однойменного родовища у результаті поділу її 

автошляхом, який з’єднує с. Шахове (Октябрське) і Грузьке (перенесення 

автошляху на даний час неможливе), розроблятиметься 4-ма окремими 

кар’єрами № 2, № 5, № 6 та № 7. Кар’єри вільні від забудов та комунікаційних 

споруд. На даний час видобуток вогнетривких глин відбувається на кар’єрі 

№ 2, кар’єри №№ 5, 6, 7 плануються до розробки. 

1.2 Тектоніка та структурні особливості родовища 

Корисною копалиною в межах ділянок Октябрського родовища є 

вогнетривкі глини новопетрівської світи неогену. Залягання покладу 

субгоризонтальне зі складною конфігурацією та звивистим контуром у плані. 

Площа родовища у структурному плані відноситься до пологого 

південно-західного схилу Кальміус-Торецької улоговини, з кутами падіння 

відкладів карбону 5-10º та практично горизонтальним заляганням 

кайнозойських утворень. 

Одним із значних порушень у кам’яновугільних відкладах південно-

західного крила улоговини є Центральний насув, який виявлений 

розвідувальними свердловинами. Проходить він в 3-5 км південніше від 

Октябрського родовища. Зона насуву представлена інтенсивно тріщинуватими 

та перем’ятими породами потужністю від 3,0 до 80,0 м. У зоні впливу насуву 

спостерігається збільшення кутів падіння порід до 85º.  

Вплив Центрального насуву на залягання кайнозойських відкладів 

практично не помітний. З іншої сторони, нестабільні обставини накопичення 

глин в районі висячого крила насуву призвели до більш істотного розвитку 
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прошарків пісків у товщі глин. Відмічається дещо припідняте в загальному 

плані гіпсометричне положення підошви глин на сході родовища, що пов’язано 

із блоковими переміщеннями по Центральному насуву. 

Підошва покладу глин знаходиться на абсолютних відмітках +128,0 м ÷ 

+168,0 м, переважно +145,0 ÷ +152,0 м, різниця у відмітках складає 40,0 м. 

Найбільш спокійне залягання відмічається у західній частині родовища, де 

гіпсометрія підошви доволі спокійна, інколи вона ускладнена поодинокими 

поглибленнями або підвищеннями до 4-6 м. На решті площі родовища ця 

поверхня більш складна, значно частіше зустрічаються поглиблення та 

піднімання порядку 5-7 м, іноді до 10 м. 

Абсолютні відмітки покрівлі покладу коливаються від +144,0 м до +175,0 

м, переважно +152,0 ÷ +157,0 м, різниця становить 31,0 м. Мінливість 

гіпсометрії покрівлі не має певної закономірності. Більш спокійним рельєфом 

характеризується західна частина родовища. Рельєф покрівлі повторює рельєф 

підошви тільки у загальних рисах; їх поглиблення та піднімання співпадають 

далеко не завжди. Для покрівлі амплітуди коливань становлять 5-7, рідше до 10 

м. Конфігурація продуктивних покладів вогнетривких глин у плані наближена 

до овальної, частіше неправильна, зі звивистими контурами, розташування на 

площі безсистемне. 

У широтному напрямку спостерігається деяке занурення як підошви, так і 

покрівлі глин від периферії до центру родовища. 

1.3 Геологічна будова Октябрського родовища у межах площі кар’єру № 2 

За будовою покладу площа Октябрського родовища в цілому 

підрозділяється на дві частини: меншу – західну і більшу – східну. Площа 

кар’єру № 2 майже повністю відноситься до західної частини родовища, де шар 

вогнетривких глин має відносно просту будову, рідше – двохпачкову; і як 

виняток зустрічається три пачки глин (поодинокі свердловини). 

Загальна потужність шару глин коливається від 0,1 до 13,9 м, в 

середньому становить 3,25 м. Максимальні значення потужності відмічені на 

півдні невідпрацьованої площі кар’єру № 2 (св. № 1332). 
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Вогнетривкі глини відмічені майже в усіх свердловинах. Приурочені 

вони, головним чином, до нижньої частини, де найчастіше залягають на 

підстеляючих пісках, або відокремлені від них напівкислими глинами невеликої 

потужності – від 0,4 до 1,7 м. Іноді глини зустрічаються у верхній чи середній 

частинах розрізу. Такі випадки фіксуються поодинокими свердловинами. 

Утворюють звичайно одну верству, рідше – дві, іноді – три верстви. Загальною 

закономірністю будови покладу є збільшення ролі піщаних прошарків у 

східному напрямку. 

Глини по зовнішньому вигляду, головним чином по кольору, 

характеризуються значним різноманіттям. У межах площі кар’єру № 2 

переважають сірі та темно-сірі різновиди. Останні, як правило, приурочені до 

підошви покладу, іноді – до середньої частини розрізу. Підпорядковане 

значення мають строкаті глини (рожеві, блідо-рожеві, малинові, вохристо-

жовті, жовті та інші глини кольорових відтінків, а також сірі глини з великою 

кількістю кольорових плям і розводів). Цей різновид глин залягає, в основному 

у верхній, рідше у середній частині шару і широкого розповсюдження не має і 

відмічається однією, двома, рідше більшою кількістю свердловин. Найменший 

розвиток мають глини білого кольору, які відмічаються у середній та верхній 

частинах товщі новопетрівських глин. 

Характерною особливістю геологічної будови площі кар’єру № 2 є 

найбільша глибина залягання глин у межах Октябрського родовища – біля 40,0 

м. Повні розмиви пласта відсутні, часткові розмиви спостерігаються у 

поодиноких свердловинах. 

Абсолютні відмітки покрівлі водотривких глин становлять від +146,0 м 

до +175,0 м відмічаються у східній частині площі кар’єру № 2, абсолютні 

відмітки підошви змінюються від +134,0 (у південній частині площі кар’єру № 

2) до +168,0 м (південно-східна частина). 

Різкими коливаннями гіпсометричних рівнів як підошви, так і покрівлі 

продуктивного покладу – вогнетривких глин, характеризується східна частина 

кар’єру № 2 (близько 15 % площі), на більшості території палеорельєф пласта 

глин більш витриманий. 
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Внутрішньопластові піски – світло-сірі, іноді із плямами озалізнення 

вохристо-жовтого відтінку, тонкозернисті, глинисті, місцями інтенсивно 

глинисті, в різному ступені ущільнені. 

Потужність прошарків пісків коливається від 0,2 до 4,2 м, але в більшості 

не перевищує 1,0 м. Піски невитримані як у розрізі, так і по площі, і 

характеризуються, в основному, лінзовидною формою залягання. Зазвичай 

лінзи пісків потужністю більш 2,5 м фіксуються поодинокими свердловинами і 

сусідніми не підтверджуються. Нерідко піски переходять у інтенсивно 

піщанисті некондиційні глини. Малопотужні прошарки пісків (до 0,5-1,0 м.) 

більш витримані і місцями простежуються за декількома сусідніми 

свердловинам протягом до 500 м. 

Максимальні значення потужності розкриву відмічаються на північному 

сході площі кар’єру № 2 – 53,0 м (св. № 251), мінімальні – на південному сході 

– 16,5 м (св. № 2662). 

Середня потужність розкривних порід площі кар’єру № 2 становить 40,09 

м, середня потужність внутрішньопластового розкриву – 1,64 м. Обсяг 

внутрішніх розкривних порід – 7 589 тис. м3, в тому числі внутрішньопластових 

некондиційних глин – 3 240 тис. м3, пісків всередині пласта – 4 349 тис. м3. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриву, з урахуванням об’єму 

внутрішньопластових пустих порід складає 7,98 м3/т [1, 2]. 

1.4 Гідрогеологічна характеристика Октябрського родовища в межах площі 

кар’єру № 2 

За складністю гідрогеологічних умов Октябрське родовище вогнетривких 

глин віднесено до категорії «середньої складності» [1, 2]. За результатами 

геолого-гідрогеологічних досліджень, які були виконані в різні роки та різного 

цільового призначення (геологічні та гідрогеологічні зйомки, попередня і 

детальна розвідка вогнетривких глин Октябрського родовища 1973-80 рр., 

переоцінка родовища у 2012-13 рр. та ін.), підземні води приурочені до 

відкладів четвертинної, неогенової, палеогенової та кам’яновугільної систем. 
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Гідрогеологічні умови Октябрського родовища типові для вододільних 

площ і характеризуються незначною водозбагаченністю водоносних горизонтів, 

які впливають на його розробку. 

Нижче приводиться характеристика водоносних горизонтів та 

водотривких товщ, встановлених у межах площі кар’єру № 2 Октябрського 

родовища вогнетривких глин. 

1. Водоносний горизонт сучасних алювіальних, алювіально-делювіальних 

відкладів – a, ad PIV розповсюджений у вигляді вузьких смуг у днищах рік і 

балок та їхніх схилів (б. Довга) та становить близько 2 % площі кар’єру № 2. 

Літологічно породи, що вміщують воду, представлені суглинками, супісками й 

дрібнозернистими глинистими пісками. У нижній частині розрізу нерідко 

зустрічається прошарок гальки потужністю 25-50 см. 

Потужність обводнених порід змінюється від 0,5-2,0 до 5,0-8,0 м (середнє 

– 3,9 м). Водоносний горизонт безнапірний, гідравлічно пов’язаний із 

водоносними горизонтами, що залягають нижче, глибина залягання рівня 

ґрунтових вод становить від 1,5 до 3,0 м. 

Значення коефіцієнта фільтрації аналогічне як і для залягаючих нижче 

еолово-делювіальних відкладів – vd, е PI-III – 0,046 м/добу. 

Хімічний склад підземних вод неоднорідний, переважають води 

гідрокарбонатно-сульфатні кальцієво-натрієві з мінералізацією 1-2 г/дм3 і 

загальною жорсткістю 12-16 ммоль/дм3. 

Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів. Режим водоносного горизонту повністю залежить від 

кліматичних факторів. 

2. Водоносний горизонт нижньо-верхньочетвертинних еолово-

делювіальних відкладів – vd, е PI-III літологічно представлений сірувато-

коричневими лесоподібними суглинками та викопними ґрунтами темно-сірого і 

червоно-бурого кольору, макропористими, із включеннями карбонатних 

конкрецій. Розповсюджений на площі ділянки, де в його підошві залягають 

строкаті глини нижньонеогенового віку, які відокремлюють його від 

водоносного горизонту новопетрівської світи і на більшості площі кар’єру № 2 
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(у місцях відсутності водоносного горизонту сучасних алювіальних, 

алювіально-делювіальних відкладів) є першим від поверхні водоносним 

горизонтом. 

Даний водоносний горизонт поширений у центральній частині площі 

кар’єру № 2. На півдні ділянки він відсутній у зв’язку з тим, що відсутня 

водотривка товща строкатих глин та значно зменшується потужність відкладів. 

Глибина залягання рівня ґрунтових вод становить від 0,5-2,0 до 5,0-7,0 м. 

Його абсолютні відміткам змінюються від 167,0 м на схилу б. Кучерів Яр до 

185,3 м (св. № 1330г-2) і 182,7 м (св. № 1328г-1-3). 

Потужність водоносного горизонту становить від 1,2-5,0 м на схилах 

балок – до 18,0-29,0 м на вододілах (у середньому – 13,6 м). 

Водозбагаченність водоносного горизонту незначна, витрати свердловин 

становлять від 0,02 до 0,34 л/с при зниженнях, відповідно 6,8 і 5,53 м. 

Розрахунки коефіцієнтів фільтрації водоносного горизонту проводилися 

за даними відкачок по формулі Дюпюі й графоаналітичним методом за даними 

відновлення рівня після відкачки. Значення коефіцієнта фільтрації суглинків, 

виконані графоаналітичним методом за даними відновлення рівня після 

відкачки змінюється від 0,019 (св. № 192г-3) до 0,073 м/добу (св. № А-5277/1), 

розраховані по формулі Дюпюі значення коефіцієнта фільтрації становлять 

0,083 і 0,3 м/добу. Для розрахунків прийняте значення 0,046 м/добу, 

водопровідність змінюється від 0,105 (св. № 608- г-2) до 1,183 м2/добу (св. № А-

5277/1). 

Живлення водоносного горизонту здійснюється на всій площі його 

поширення за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, розвантаження 

відбувається в гідрографічну мережу й у водоносні горизонти, що залягають 

нижче, в місцях виклинювання водотривкої товщі. Режим ґрунтових вод 

горизонту цілком залежить від сезонних змін клімату району. Річна амплітуда 

коливання рівня ґрунтових вод становить 1,65 м, величина живлення, 

розрахована за даними режимних спостережень (св. № А-5277/1) становить 

32 мм, величина відтоку – 48 мм [1, 2]. 

За хімічним складом підземні води, в основному, хлоридно-сульфатні та 
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гідрокарбонатно-сульфатні змішаного катіонного складу із мінералізацією 

1,3-2,7 г/дм3 і загальною жорсткістю 12,5-22,0 ммоль/дм3. 

Зважаючи на слабку водозбагаченність водоносного горизонту, підземні 

води будуть зволожувати розкривні породи, що буде впливати на проведення 

розкривних робіт і менше на обводнювання кар’єру, але постійних 

водоприпливів у кар’єр створювати не будуть. 

3. Водотривка товща нижньонеогенових відкладів – N1 sg літологічно 

представлена глинами строкатими, місцями запісоченими. Загальна потужність 

товщі коливається від 0,8 до 14,5 м, у середньому становить 6,0 м. 

Розповсюджена фрагментарно. 

4. Водоносний горизонт нижньонеогенових новопетрівських відкладів – 

N1 np літологічно представлений пісками кварцовими дрібно-тонкозернистими, 

місцями глинистими, розповсюджений повсюдно і є другим від поверхні 

водоносним горизонтом, залягає безпосередньо на нижньонеогенових 

новопетрівських глинах і перекритий нижньонеогеновими строкато-барвними 

глинами, а на ділянках їхньої відсутності – четвертинними еолово-

делювіальними відкладами. 

Потужність водомістких пісків, які є основним водоносним горизонтом, 

коливається від 0,75-5,0 м на схилах балок до 15-27 м на вододілах у 

центральній та північній частинах площі кар’єру № 2, середня потужність 

складає 12,5 м. 

Водоносний горизонт безнапірний. Глибина залягання рівня підземних 

вод коливається від 29,9 до 42,2 м. Потужність його становить від 0,4 до 8,35 м, 

у середньому 2,7 м. Абсолютні позначки поверхні дзеркала підземних вод 

коливаються від 159,3-169,1 м (св. № 262г і № 1330г-2) на вододілах, до 140,0-

142,0 м на схилах долини р. Казенний Торець і балок. 

У зв’язку з підвищеною глинистістю, водозбагаченність водоносного 

горизонту невисока, витрати свердловин за даними відкачок становлять від 

тисячних часток літра в секунду до 0,14 л/с при зниженнях від 2,3 і 5,5 м 

(св. № 252г і 1330г-2). Розрахунки параметрів проводилися графоаналітичним 

методом за даними відновлення рівня води після відкачки. Значення 
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коефіцієнтів фільтрації становлять від 0,102 до 1,91 м/добу (св. № 1327г-3), 

водопровідності – від 1,7 до 5,35 м2/добу. Для розрахунку прогнозних 

водопритоків у кар’єр прийнятий коефіцієнт фільтрації, рівний 0,45 м/добу, як 

більш достовірний. 

Води новопетрівських відкладів мають підвищені мінералізацію та 

жорсткість: від 2 до 5 мг/дм3 та від 10 до 40 ммоль/дм3, відповідно. За хімічним 

складом належать до хлоридно-сульфатного кальцієво-магнієво-натрієвого 

типу. 

Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок атмосферних 

опадів, у місцях відсутності водотривкого горизонту строкатих глин, а також за 

рахунок перетоку з водоносного горизонту четвертинних відкладів, що залягає 

вище. 

Водоносний горизонт нижньонеогенових новопетрівських відкладів є 

основним, за рахунок якого будуть формуватися водоприпливи при розробці 

новопетрівських глин, що залягають нижче. 

5. Водотривка товща нижньонеогенових новопетрівських відкладів – 

N1 np літологічно представлена глинами світло-сірими, сірими, темно-сірими, 

білими, строкатими, пластичними із лінзами й прошарками глинистих пісків. 

Товща є продуктивним горизонтом всього Октябрського родовища, в тому 

числі площі кар’єру № 2. 

Загальна потужність шару глин коливається від 0,1 до 13,9 м, в 

середньому становить 3,25 м. Максимальні значення потужності відмічені на 

півдні невідпрацьованої площі кар’єру № 2 (св. № 1332). 

Абсолютні відмітки покрівлі водотривких глин становлять від +146,0 м 

до +175,0 м відмічаються у східній частині площі кар’єру № 2, абсолютні 

відмітки підошви змінюються від +134,0  (у південній частині площі кар’єру 

№ 2) до +168,0 м (південно-східна частина). 

6. Водоносний горизонт нерозчленованих еоцен-олігоценових відкладів – 

Р2-3 літологічно представлений пісками кварцовими, кварц-глауконітовими, 

дрібно-тонкозернистими, місцями глинистими й алевролітами з одиничними 

прошарками пухких трепелоподібних пісковиків із кременями й фосфоритною 
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галькою. Розповсюджений повсюдно у межах площі кар’єру № 2, за винятком 

глибоких ерозійних врізів, і є третім від поверхні водоносним горизонтом. 

Залягає безпосередньо на верхньокам’яновугільних відкладах і перекритий 

водотривкою товщею нижньонеогенових новопетрівських відкладів. 

Потужність водоносного горизонту коливається від 5,0-8,0 м до 13,4-

26,4 м під відкладами неогену, середня потужність складає 14,0 м. Близько 70-

75 % водоносний горизонт напірного типу (здебільшого у нижній частині 

товщі), величина напору досягає 11,57-18,35 м (для всього Октябрського 

родовища), у межах площі кар’єру № 2 величина напору становить 8,7-14,1 м (у 

середньому – 10,4 м) за уточненими даними 5-ти гідрогеологічних свердловин 

(св. №№ 1, 2, 3, 4, 8), пробурених на площі у 2016 році ТОВ «КП Мінералз» 

ТОВ «Артемгеологія». 

Водозбагаченність водоносного горизонту невисока. Дебіти свердловин 

становлять десяті й соті частки л/с, при зниженні рівня на 16,47 м (св. № 1330г-

1). Коефіцієнти фільтрації змінюються від 0,05 до 0,25 м/доб (св. № 1327г-1), у 

середньому становлячи 0,144 м/доб, коефіцієнти водопровідності складають 

0,58-1,57 м2/доб (св. № 1327г-1). 

Рівень підземних вод установлюється на глибинах 32,75 м (абсолютна 

позначка 164,95 м, св. № 1328г-1), 36,53 м (абсолютна позначка 164,57 м, 

св. № 1330г-1). 

За якістю підземні води горизонту слабко солонуваті із сухим залишком 

1,4-3,2 г/дм3, хлоридно-сульфатні магнієво-натрієві із загальною жорсткістю 

16,6-28,0 ммоль/дм3. 

Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів і перетоку з водоносних горизонтів, що залягають вище, 

розвантаження відбувається у гідрографічну мережу. 

Підземні води горизонту в цілому не будуть впливати на обводнення 

кар’єру, тому що рівень підземних вод горизонту залягає нижче проектної 

глибини відпрацювання глин. Виключення становлять локальні ділянки 

розривів пласту вогнетривких глин, де піски новопетрівської світи залягають 

безпосередньо на еоцен-олігоценових відкладах – Р2-3, утворюючи один 
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гідравлічно зв’язаний водоносний комплекс. Але, у загальному плані такі 

ділянки складають близько 10 % площі кар’єру № 2, мають незначні розміри  

(10-40×50-80 м) відмічаються у північно-східній та південно-східній частинах 

площі кар’єру № 2, і відчутного впливу на обводнення кар’єру не 

здійснюватимуть. 

7. Водоносний комплекс верхньокам’яновугільних відкладів – С3, як 

показали раніше проведені дослідження, залягає на значних глибинах, і не 

матиме впливу на відпрацювання корисної копалини, але характеристика його 

приводиться у зв’язку з тим, що майже половина Октябрського родовища 

знаходиться у третьому поясі зони санітарної охорони водозабору «Золотий 

колодязь». 

Літологічно водоносний горизонт представлений товщею перешарування 

аргілітів, алевролітів, з прошарками пісковиків і вапняків. В зоні вивітрювання, 

яка розповсюджена до глибини 40-50 м всі літологічні різновиди порід карбону 

тріщинуваті та утворюють єдиний водоносний горизонт. Нижче цієї зони 

аргіліти та алевроліти набувають властивості водотривів, а водоносний 

комплекс складається з системи напірних водоносних пісковиків та вапняків. 

За хімічним складом води хлоридно-сульфатного типу з мінералізацією 

1,3-1,9 мг/дм3 та жорсткістю до 10 ммоль /дм3. 

1.5 Гірничотехнічні особливості експлуатації у межах площі кар’єру № 2 

Рельєф місцевості, де розташоване родовище, носить характер 

розчленованого степу. Геологічний контур у межах площі кар’єру № 2 

Октябрського родовища має складну конфігурацію, яка утворилася за рахунок 

давньої ерозійної діяльності. Висотні відмітки рельєфу коливаються в межах 

152,0-202,8 м. 

Розкривні породи на родовищі представлені пухкими осадовими 

утвореннями – ґрунтово-рослинний шаром, четвертинними суглинками, 

глинами та пісками неогену, які утворюють єдиний інженерно-геологічний 

комплекс порід. Ці породи легко розробляються гідравлічними екскаваторами 

типу «зворотна лопата» Volvo EC 380, Volvo EC 480, CAT 336 D2L. Загалом 
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породи розкриву слабо обводнені й мають відносно високу стійкість, що 

підтверджується багаторічною експлуатацією родовищ аналогічного типу. 

Максимальні значення потужності розкриву відмічаються на північному 

сході площі кар’єру № 2 – 53,0 м (св. № 251), мінімальні – на південному сході 

– 16,5 м (св. № 2662). 

Середня потужність розкривних порід площі кар’єру № 2 становить 

40,09 м, середня потужність внутрішньопластового розкриву – 1,64 м. Обсяг 

внутрішніх розкривних порід – 7 589 тис. м3, в тому числі внутрішньопластових 

некондиційних глин – 3 240 тис. м3, пісків всередині пласта – 43 458 тис. м3. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриву, з урахуванням об’єму 

внутрішньопластових пустих порід складає 7,98 м3/т. 

Горизонт вогнетривких глин характеризується мінливістю потужності 

кондиційних глин, яка обумовлена частковими розмивами покладу пластичних 

глин та їхнім фаціальним заміщенням піщаними глинами. Відзначається 

закономірне збільшення потужності продуктивного шару глин із півночі на 

південь. Серед піщаних глин, а також серед пластичних глин горизонту 

присутні малопотужні, поодинокі прошарки глинистих пісків потужністю від 

0,10 до 6,3 м у середньому 1,64 м. 

Загальна потужність шару вогнетривких глин коливається від 0,1 до 

13,9 м, в середньому становить 3,25 м. Максимальні значення потужності 

відмічені на півдні невідпрацьованої площі кар’єру № 2 (св. № 1332). 

Загальною закономірністю будови покладу є збільшення ролі піщаних 

прошарків у східному напрямку. 

Абсолютні відмітки покрівлі водотривких глин становлять від +146,0 м 

до +175,0 м відмічаються у східній частині площі кар’єру № 2, абсолютні 

відмітки підошви змінюються від +134,0  (у південній частині площі кар’єру 

№ 2) до +168,0 м (південно-східна частина). 

Вцілому гірничотехнічні умови розробки у межах площі кар’єру № 2 

сприятливі. Однократний максимальний водоприлив за рахунок злив 

становитиме 804,4 м3/год. Ускладнень в роботі кар’єру це не спричинить при 

застосуванні серійних пересувних водовідвідних насосних станцій (ПНС) та 
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проведення заходів із перехоплення поверхневих вод за допомогою нагірних 

канав і відведення їх дренажною канавою до підстеляючих еоцен-олігоценових 

відкладів – межигірської і берекської світ харківської серії. 

1.6 Характеристика пласта вогнетривких глин 

Горизонт глин новопетрівської світи у геолого-промисловому відношенні 

являє собою єдиний шар, що надійно пов’язується у розрізі і має практично 

повсюдне розповсюдження на Октябрському родовищі. Будова і умови 

залягання шару вогнетривких глин характеризуються на основі аналізу 

матеріалів попередніх досліджень. 

Поклад вогнетривких глин складений типовими для родовищ 

Дружківсько-Часів’ярської групи літологічними типами і різновидами порід. В 

основному це сірі вогнетривкі глини, лише місцями у покрівлі (зрідка всередині 

або підошві) шару вони переходять в тугоплавкі різновиди. Поклад, 

здебільшого, представлений одним шаром, або розчленований прошарком піску 

на 2 пачки. Зустрічаються місцями ділянки більш складної будови (3, зрідка-4 

пачки глин). Загальною закономірністю будови покладу є збільшення ролі 

піщаних прошарків у східному напрямку. 

Глини по зовнішньому вигляду, головним чином по кольору, 

характеризуються певним різноманіттям. Встановлена перевага наступних 

літологічних різновидів: 

А) Сірі, світло-сірі, іноді білі глини. За розповсюдженням вони займають 

ведуче місце і практично присутні на всій площі родовища. Деякі 

пластоперетини представлені виключно цим різновидом. Серед них 

зустрічаються як пластичні, так і різного ступеню піщанисті різновиди. За 

ступенем запіскованості закономірності на площі не спостерігається. У 

вертикальному розрізі шару спостерігається деяке зниження запіскованості у 

середній його частині. Цей різновид глин зустрічається в будь-якій частині 

розрізу і вміщує всі марки напівкислих і основних глин. Вміст глинозему 

коливається від 13 до 30 %. 
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Б) Строкаті глини. Це рожеві, світло-рожеві, малинові, вохристо-жовті, 

жовті та інші глини кольорових відтінків. До них відносяться і сірі глини з 

великою кількістю кольорових плям і розводів. Цей різновид глин залягає, в 

основному, у верхній, рідше в середній частині шару і широкого 

розповсюдження не має. Відносно більш широкий розвиток ці глини мають у 

східній і південно-східній частинах родовища. Представлені вони як 

піщанистими, так і чистими різновидами. Відносяться, в основному, до 

напівкислих, іноді до низьких основних марок. Переважаючий вміст глинозему 

15-25 %. 

В) Темно-сірі глини. Приурочені, в основному, до підошви покладу, 

рідше – до середньої частини покладу і широкого розповсюдження по площі не 

має. Утворює в основному лінзовидні невитримані прошарки. Розповсюджені 

переважно у західній частині родовища. Глини найчастіше жирні, пластичні, 

рідше зустрічаються піщанисті. В якісному відношенні ці глини, головним 

чином, основні, лише зрідка напівкислі. Кількість глинозему, в основному, 

більше 28 %. 

В усіх літологічних різновидах глин зустрічаються різного роду 

включення, які є забруднюючими домішками і погіршують якість глин. 

В першу чергу сюди відносяться кварцовий дрібнозернистий пісок, який 

знаходиться в розсіяному виді, або утворює прошарки різної потужності. 

Гідрооксиди заліза (гідрогематит, гідрогетит) зустрічаються, головним 

чином, у перших двох різновидах у вигляді прожилок, плям, розводів, нальотів 

по тріщинах та площинах дзеркал ковзання, а також, у тонкорозсіяному 

вигляді. Ці включення є барвниками і псують керамічні вироби із глин, що 

особливо шкідливо для порцеляно-фаянсового виробництва. 

У темно-сірих глинах в незначній кількості зустрічаються органічні 

домішки (примазки вуглистої речовини). При обпалюванні такі глини дають 

пористий черепок з низькою об’ємною вагою і зниженою механічною міцністю 

виробів. 
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Дуже рідко зустрічаються включення каолініту, які характерні для 

темно-сірих глин і утворюють дрібні лінзи. Домішка каолініту є корисною, так 

як підвищує вміст глинозему. Ще рідше відмічаються крихкі включення 

алуніту. 

Місцями у розрізі покладу зустрічаються включення інтервалів глин, що 

некондиційні за вогнетривкістю і мають різну потужність – від 0,3 до 3,0 м, 

переважають до 1,0 м. Найбільш часто вони приурочені до верхів розрізу. 

За будовою покладу площа родовища підрозділяється на дві частини: 

меншу – західну і більшу – східну. Такий розділ обумовлений наступними 

особливостями: 

1. У західній частині шар вогнетривких глин має просту будову, рідше – 

двохпачкову; як виняток зустрічається три пачки глин. Потужність пісків 

коливається від 0,2 до 4,2 м, але в більшості не перевищує 1,0 м. Піски 

невитримані як у розрізі, так і по площі та характеризуються, в основному, 

лінзовидною формою залягання. Зазвичай лінзи пісків потужністю більш 2,5 м 

фіксуються поодинокими свердловинами і, як правило, сусідніми не 

підтверджуються. Нерідко піски переходять у піщанисті некондиційні глини. 

Малопотужні прошарки пісків (до 0,5-1,0 м.) більш витримані і місцями 

простежуються декількома сусідніми свердловинам протягом до 500 м. 

Внутрішньопластові піски світло-сірі, іноді з плямами озалізнення 

(вохристо-жовті), тонкозернисті, глинисті, місцями глинисті, в різному ступені 

ущільнені. 

Основні глини приурочені до нижньої частини розрізу, де найчастіше 

залягають на підстеляючих пісках, або відокремлені від них напівкислими 

глинами невеликої потужності – від 0,4 до 1,7 м. 

Іноді основні глини зустрічаються у верхній чи середній частинах 

розрізу. Такі випадки фіксуються поодинокими свердловинам. Утворюють 

звичайно одну верству, рідше дві, іноді – три верстви. 

Загальна потужність шару коливається від 0,1 до 13,9 м. і в основному 

складає 3,0-6,0 м. 
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2. Для східної частини родовища характерно збільшення ролі пісків у 

розрізі (у порівнянні із західною частиною), при цьому останні утворюють, 

головним чином, доволі витримані прошарки. Шар глин має переважно 

двохпачкову будову, іноді трьохпачкову. Дуже рідко пласт поділений пісками 

на 4 пачки, а в окремому випадку – на 5 пачок. 

Потужності окремих прошарків піску змінюються в широких межах –  

від 0,2 до 6,2 м. Але в більшості випадків складають 1,0-2,0 м. Відносно 

потужні (більш 3,0 м) лінзи пісків, як правило, мають невеликі розміри в плані і 

фіксуються 1-3 сусідніми свердловинами. Прошарки пісків потужністю до 1,0-

2,0 м більш витримані як у розрізі, так і по площі вцілому. Нерідко вони 

простежуються до 600-700 м, а іноді – до 1000 м без перерви. 

За складом піски подібні західній частині родовища. 

Основні глини приурочені, головним чином, до нижньої його частини 

(подібно західній частині родовища). В інших випадках вони зустрічаються 

переважно в низах верхньої пачки, значно рідше у верхній частині нижньої 

пачки, чи зосереджені у середині пачки. 

Розріз покладу глин Октябрського родовища вцілому подібний до 

розрізів інших родовищ Дружківсько-Часів’ярської групи (Новорайське, 

Часів’ярське). Крім геологічної будови покладу, Октябрське родовище схоже з 

іншими родовищами відносно неможливості якої-небудь надійної геометризації 

сортового складу при їх розвідці (навіть при згущенні сітки свердловин до 

50 м). 

Нарешті, ступень мінливості потужності глин, приблизно аналогічна при 

густоті сітки 100×100 м та 50×50 м, також свідчить про доволі невитриманий її 

характер.  

Так, переважаючий інтервал коливання потужності кондиційних глин по 

сусідніх свердловинах (в обох варіантах) – 2,0-3,0 м при середній потужності 

4,0-5,0 м. 

Наведена характеристика покладу вогнетривких глин визначає 

необхідність віднесення Октябрського родовища до великих об’єктів ІІ групи, з 

невитриманою за потужністю та якістю корисної копалини. 
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1.7 Запаси корисної копалини 

Згідно виконаної у 2017 році геолого-економічної переоцінки [1] 

затверджені Протоколом ДКЗ України № 4137 від 26.10.2017 р. запаси 

Октябрського родовища (до якого входять ділянки Октябрська, Торецька, 

Придорожна) склали: 

– балансові запаси категорій В+С1 – 48 112 тис. т, у т.ч. В – 15 826 тис. т, 

С1 –32 286 тис. т; С2 – 1 634 тис. т; 

– умовно балансові (охорона зона автошляху) категорій В+С1 –

7 966 тис. т, у т.ч. В – 1 808 тис. т, С1 – 6 159 тис. т; 

– позабалансові (за техніко-економічними показниками) категорій В+С1 – 

1 902 тис. т, у т.ч. В – 178 тис. т, С1 – 1 724 тис. т. 

Запаси окремо Октябрської ділянки у складі однойменного родовища 

затверджені вказаним вище Протоколом за категоріями та у кількості: 

– балансові запаси категорій В+С1 – 45 050 тис. т, у т.ч. В – 15 130 тис. т, 

С1 –29 920 тис. т; 

– умовно балансові (охорона зона автошляху) категорій В+С1 –

7 966 тис. т, у т.ч. В – 1 808 тис. т, С1 – 6 159 тис. т. 

Згідно переоцінки запасів та обліку їх за формою 5-ГР балансові запаси 

вогнетривких глин Октябрської ділянки на 01.01.2018 року складають: 

категорій В+С1 – 44 618 тис. т, у т.ч. В – 14 715 тис. т, С1 –29 903 тис. т. 

Запаси вогнетривких глин за марками (сортами) приведені у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Запаси вогнетривких глин за марками (сортами) кар’єру 

№ 2 Октябрського родовища 

 

Статистичний розподіл за марками ТУ У 08.1-24464945-001:2014 

ОКТ-1 ОКТ-2 ОКТ-3 ОКТ-К ОКТ-С № блока та 
категорія 
запасів 

Потуж-ність 
конди-
ційних 
глин, м 

Об'єм 
покладу 
глин, 
тис. м3 

Загальні 
запаси 
конди-
ційних 
глин, 
тис. т 

% 
тис. 
т 

% 
тис. 
т 

% 
тис. 
т 

% тис. т % 
тис. 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1В 3,51 1615 3230 19,7 636 12,6 407 12,5 404 46,2 1492 9,0 291 

2В 3,30 2505 5010 15,2 762 11,6 581 12,3 616 49,6 2485 11,3 566 

10 С1 1,82 90 180 26,4 48 9,8 18 12,3 22 41,5 74 10 18 

11 С1 2,64 3410 6820 15,4 1050 15,0 1023 15,4 1050 35,6 2428 18,6 1269 

12 С1 3,48 5433 10866 7,6 826 12,7 1380 18,1 1967 36,5 3966 25,1 2727 

14 С1 3,65 1819 3638 6,7 244 11,9 433 22,6 822 32 1164 26,8 975 

Всього В 3,38 4120 8240 17,0 1398 12,0 988 12,4 1020 48,3 3977 10,4 857 

Всього С1 3,21 10752 21504 10,1 2168 13,3 2854 18,0 3861 35,5 7632 23,2 4989 

Разом В+С1 3,25 14872 29744 12,0 3566 12,9 3842 16,4 4881 39,0 11609 19,7 5846 
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2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

2.1 Сучасний стан гірничих робіт у кар'єрі 

Октябрське родовище вогнетривких глин до 01.01.2017 р. 

відпрацьовувалося кар'єрами № 2 і кар'єрами № 3, № 4. 

Станом на 01.01.2017 року в кар'єрах № 3, № 4 запаси вогнетривких глин 

відпрацьовані і ведуться роботи по рекультивації поверхні [3].  

На Октябрському родовищі вогнетривких глин гірничі роботи ведуться 

тільки в кар'єрі № 2. Гірниче обладнання, задіяне раніше на розкривних і 

видобувних роботах кар'єра № 3, № 4, залучено в систему відпрацювання 

кар'єра № 2. Кар'єрне поле і довжина активних фронтів гірничих робіт кар'єра 

дозволяють розмістити додаткове гірниче устаткування. Збільшення кількості 

гірничого устаткування в кар'єрі № 2 дозволяє збільшити виробничу потужність 

ПрАТ «Огнеупорнеруд» до 1,2 млн. т на рік.  

Кар'єр № 2 Октябрського родовища відпрацьовується за 

автотранспортною системою відпрацювання. 

Видобуток вогнетривкої глини проводиться екскаватором VOLVO з 

навантаженням її в автосамоскиди Volvo і подальшим транспортуванням на 

проміжний склад, розташований на відстані 1,8 км, а також орендований 

накопичувальний склад, який розташований на промисловому майданчику 

ПАТ «Веско». 

Розкривні роботи виконуються із застосуванням дизельних екскаваторів 

Volvo і CAT з навантаженням її в автосамоскиди Scania, Volvo. 

Зняття ґрунтово-рослинного шару здійснюється екскаватором VOLVO з 

навантаженням його в автосамоскиди Volvo і подальшим транспортуванням на 

підготовлені під рекультивацію площі. 

Планування автовідвалів і ґрунтово-рослинного шару здійснюється 

бульдозером марки Dressta, САТ. 

Утримання кар'єрних автодоріг виконуються автогрейдером VOLVO. 
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2.2 Межі гірничих робіт кар'єра № 2 

Ділянка кар'єра № 2 розташована в південно-західній частині 

Октябрського родовища. 

Межі кар'єрного поля відбудовані з урахуванням максимальної виїмки 

всіх розвіданих запасів, а також відповідно до розносу бортів і ширини берми 

безпеки. 

Контур кар'єра № 2 обмежений з півночі і сходу ціликом під автодорогу, з 

заходу і півдня – контуром підрахунку запасів корисної копалини. 

Основні показники кар'єра наведені в таблиці 2.1. 
 

Таблиця 2.1 – Основні параметри кар'єра № 2 

Основні показники Величина 
Проектна глибина кар’єру, м 23,7 - 48,2 
Розміри кар’єрного поля, м:  

по поверхні:  
довжина 

3200 

ширина 2300 
по дну: 

довжина 
3020 

ширина 2200 
Площа кар’єрного поля по поверхні, Га 522 
Запаси вогнетривкої глини в контурі кар’єра №2 станом на 
01.01.2018, тис. т 

29011 

Густина вогнетривкої глини у надрах, т/м³ 2,0 
Експлуатаційні втрати, % 11,38 

Збіднення, % 
Не 

допускається 
Експлуатаційні запаси вогнетривкої глини в контурі кар’єра 
№2 станом на 01.01.2018, тис. т 

25710 

Кількість розкривних порід в контурі кар’єра №2, тис.м³ 196132 
Середній експлуатаційний коефіцієнт розкриву у 
проектному контурі кар’єра №2, м3/т 

7,63 

2.3 Розкриття родовища та порядок відпрацювання 

Розкриття родовища. Родовище розкрите кар'єром № 1 біля південного 

контуру Південно-Східної ділянки і відпрацьовується послідовно з південного 

сходу на північний захід.  
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З урахуванням фактичного стану гірничих робіт передбачається 

подальше розкриття родовища виконувати за існуючою схемою, внутрішніми 

автомобільними траншеями, розташованими на північно-західному борту 

кар’єра.  

Перед початком робіт необхідно виконати роботи по зняттю ґрунтово-

рослинного шару. Ґрунтово-рослинний шар вивозиться автосамоскидами на 

тимчасовий склад, розташований у північній частині кар’єру, потім на 

рекультивовану поверхню кар'єру № 2, зі зміщенням у часі в два-три роки, 

необхідних для остаточного осідання розкривних порід у внутрішньому відвалі. 
 

Порядок відпрацювання. Напрям відпрацювання Октябрського родовища 

вогнетривких глин кар’єром №2 визначений гірничотехнічними умовами, а 

саме найменшими об’ємами розкривних порід у початковий період. 

Відпрацювання родовища кар'єром № 2 з 2018 по 2022 рік проводиться 

поздовжніми заходками з південного сходу на північний захід, паралельно до 

існуючої автодороги с. Шахове (Октябрське) – с. Грузьке. В період з 2023 по 

2028 розрахункові роки напрямок відпрацювання змінюється. Розвиток 

гірничих робіт у кар’єрі №2 виконується з південного заходу в північному 

напрямку. Усі подальші періоди відпрацювання родовища виконуються в 

східному напрямку. 

2.4 Продуктивність і режим роботи кар'єра 

Річна продуктивність кар'єра по видобутку вогнетривких глин становить 

1200 тис. т/рік. Середній експлуатаційний коефіцієнт розкриву, в залежності від 

потужності розкривних порід, дорівнює 7,63 м3/т. Термін існування кар'єра №2 

складе 21 рік. 

Режим роботи кар'єра на видобувних і розкривних роботах: 

безперервний, двозмінний, чотирьохбригадний, при безперервному робочому 

тижні, тривалістю зміни 11 годин, число робочих днів у році – 355. 
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Роботи по рекультивації земель ведуться тільки в теплу пору року з 

плюсовою середньодобовою температурою, переважно в суху погоду в одну 

зміну при 11-ти годинній зміні. 

2.5 Календарний план гірничих робіт 

Календарний план гірничих робіт складено на весь термін дії кар'єра №2 

за умови підтримки потужності кар'єра на рівні 1200 тис. т/рік. 

Календарний план з видобутку корисної копалини та розробці 

розкривних порід на розрахункові роки представлений в таблиці 2.2-2.3. 

2019 рік. У 2019 році видобуток вогнетривкої глини становить 1200 тис. т 

на рік. Втрати корисної копалини складають 11,38%. Об’єм розкривних порід 

дорівнює 6547 тис. м³. Розкривні породи складуються у внутрішньому відвалі. 

Зв’язок між розкривними уступами кар’єру та відвальним ярусами 

досягається за допомогою тимчасової системи з’їздів розташованих у південно-

західній частині кар’єру, далі по тимчасовій дорозі у внутрішній відвал. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття – 5,46 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару в розрахунковому році складе 

22,3 га, потужність ґрунтово-рослинного шару – 0,23 м.  

Ґрунтово-рослинний шар буде доставлений на тимчасовий склад та  

частково використаний на рекультивацію уже спланованої поверхні 

внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на осідання.  

2020 рік. У 2020 році видобуток вогнетривкої глини залишиться на рівні 

1200 тис. т на рік. Втрати корисної копалини складуть 11,38%. Об’єм 

розкривних порід збільшиться і становитиме 10539 тис. м³. Розкривні породи 

складуються у внутрішньому відвалі. 

Зв’язок між розкривними уступами кар’єру та відвальним ярусами буде 

досягнутий за допомогою тимчасової систему з’їздів розташованих у південно-

західній частині кар’єру. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття – 8,78 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару в розрахунковому році складе 

39,3 га, потужність ґрунтово-рослинного шару – 0,45 м.  
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Ґрунтово-рослинний шар буде доставлений на тимчасовий склад та  

частково використаний на рекультивацію уже спланованої поверхні 

внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на осідання.  

2021 рік. У 2021 році видобуток вогнетривкої глини становитиме 1200 

тис. т на рік. Втрати корисної копалини - 11,38%. Об’єм розкривних порід 

збільшується до 12732 тис. м³, що пов’язано із зміною рівня денної поверхні. 

Розкривні породи складуються у внутрішньому відвалі. 

Доставка розкривних порід у відвал виконується по тимчасовій системі 

з’їздів розташованим у південно-західній частині кар’єру.  

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття – 10,61 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару в розрахунковому році складе 

44,5 га, потужність ґрунтово-рослинного шару – 0,57 м.  

Ґрунтово-рослинний шар буде доставлений на тимчасовий склад та  

частково використаний на рекультивацію уже спланованої поверхні 

внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на осідання.  

2022 рік. У 2022 році видобуток вогнетривкої глини складає 1200 тис. т 

на рік. Втрати корисної копалини – 11,38%. Об’єм розкривних порід 

збільшується до 12951 тис. м³. Розкривні породи складуються у внутрішньому 

відвалі. 

Доставка розкривних порід у відвал виконується по тимчасовій системі 

з’їздів розташованим у південно-західній частині кар’єру. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття – 10,79 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару складе 36,8 га, потужність 

ґрунтово-рослинного шару – 0,63 м.  

Ґрунтово-рослинний шар буде доставлений на тимчасовий склад та  

частково використаний на рекультивацію уже спланованої поверхні 

внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на осідання.  

2023 – 2027 роки. У 2023 – 2027 роках видобуток вогнетривкої глини 

складе в середньому 1200 тис. т на рік. Втрати корисної копалини – 11,38%. 

Об’єм розкривних порід в середньому по році складе 10722 тис. м³. Розкривні 

породи складуються у внутрішньому відвалі. 
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Доставка розкривних порід у відвал виконується по тимчасовій системі 

з’їздів розташованим у північно-західній частині кар’єру. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття за п’ятирічку складе – 8,93 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару за п’ятирічку складе 145,5 га, 

потужність ґрунтово-рослинного шару – 0,56 м. 

Ґрунтово-рослинний шар буде доставлений на тимчасовий склад та  

частково використаний на рекультивацію уже спланованої поверхні 

внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на осідання.  

2028 – 2032 роки. У 2028 – 2032 роках видобуток вогнетривкої глини 

складе в середньому 1200 тис. т на рік. Втрати корисної копалини – 11,38%. 

Об’єм розкривних порід в середньому по році складе 8323 тис. м³. Розкривні 

породи складуються у внутрішньому відвалі. 

Доставка розкривних порід у відвал виконується по тимчасовій системі 

з’їздів розташованим у північно-східній частині кар’єру. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття – 6,94 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару за п’ятирічку складе 107,0 га, 

потужність ґрунтово-рослинного шару – 0,53 м. 

Ґрунтово-рослинний шар буде використаний на рекультивацію уже 

спланованої поверхні внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на усадку. 

Також для виконання гірничотехнічної рекультивації буде використаний 

ґрунтово-рослинний шар з тимчасового складу в об’ємі 20,4 тис. м³. 

2033 – 2037 роки. У 2033 – 2037 роках видобуток вогнетривкої глини 

складе в середньому 1200 тис. т на рік. Втрати корисної копалини – 11,38%. 

Об’єм розкривних порід в середньому по році складе 7054 тис. м³. Розкривні 

породи складуються у внутрішньому відвалі. 

Доставка розкривних порід у відвал виконується по тимчасовій системі 

з’їздів розташованим у північно-східній частині кар’єру. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття – 5,88 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару за п’ятирічку складе 75,2 га, 

потужність ґрунтово-рослинного шару – 0,57 м. 
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Ґрунтово-рослинний шар буде використаний на рекультивацію уже 

спланованої поверхні внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на усадку. 

Також для виконання гірничотехнічної рекультивації буде використаний 

ґрунтово-рослинний шар з тимчасового складу в об’ємі 154,8 тис. м³. 

2038 – 2039 роки. Видобуток вогнетривкої глини складе 1200 тис. т у 

2038 році і 510 тис. т у 2039 році. Втрати корисної копалини – 11,38%. Об’єм 

розкривних порід за період складе 14901 тис. м³. Розкривні породи складуються 

у внутрішньому відвалі. 

Доставка розкривних порід у відвал виконується по тимчасовим з’їздам 

розташованим у північно-східній частині кар’єру. 

Експлуатаційний коефіцієнт розкриття – 8,71 м³/т. 

Площа зняття ґрунтово-рослинного шару за період складе 31,8 га, 

потужність ґрунтово-рослинного шару – 0,63 м. 

Ґрунтово-рослинний шар буде використаний на рекультивацію уже 

спланованої поверхні внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на усадку. 

Також для виконання гірничотехнічної рекультивації буде використаний 

ґрунтово-рослинний шар з внутрішнього складу в об’ємі 33,5 тис. м³. 
 

Таблиця 2.2 – Календарний план з видобутку корисної копалини та 

розробки порід розкриву 

Розрахунковий 
рік 

Балансові 
запаси, тис. т 

Втрати, 
% 

Експлуатаційні 
запаси, тис. т  

Об'єм 
розкривних 
порід, тис. м. 

куб. 

Коефіцієнт 
розкриття 

2019 1354 11,38 1200 6547 5,46 
2020 1354 11,38 1200 10539 8,78 
2021 1354 11,38 1200 12732 10,61 
2022 1354 11,38 1200 12951 10,79 
2027 6770 11,38 6000 53608 8,93 
2032 6770 11,38 6000 41614 6,94 
2037 6770 11,38 6000 35272 5,88 
2039 1930 11,38 1710 14901 8,71 
Всього 27657 11,38 24510 188164 7,63 
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Таблиця 2.3 – Календарний план по розробці ґрунтово-рослинного 

шару на розрахункові роки 

Розрахунковий 
рік 

Площа зняття 
ґрунтово-
рослинного 
шару, га 

Потужність 
ґрунтово-
рослинного 
шару, м 

Об'єм зняття 
ґрунтово-
рослинного 
шару, тис. м³ 

Ємність 
тимчасового 

складу ґрунтово-
рослинного шару,  

тис. м³ 
2019 22,3 0,23 51,4 41,3 
2020 39,3 0,45 178,3 167,6 
2021 44,5 0,57 253,7 164,0 
2022 36,8 0,63 232,8 40,6 
2027 145,5 0,56 815,1 332,6 
2032 107,0 0,53 567,1   
2037 75,2 0,57 428,4   
2039 31,8 0,63 201,4   
Всього 502,3   2728,1 746 
 

Залишкова ємність складу ґрунтово-рослинного шару, після 

відпрацювання у 2032 – 2039 роках складає 632,6 тис. м³. Ґрунтово-рослинний 

шар, з даного складу, буде використаний після розміщення розкривних порід у 

відпрацьованому залишковому простору кар’єру № 2 та вже спланованої 

поверхні внутрішнього відвалу, з урахуванням часу на усадку.  

При розробці планів розвитку гірничих робіт гірничодобувними 

підприємствами готові до виймання запаси корисних копалин повинні 

забезпечувати ритмічну і стабільну роботу кар’єра з видобутку корисних 

копалин і вийманні розкривних порід. Готові до виймання запаси за роками для 

умов Октябрського родовища вогнетривких глин наведені в табл. 2.4. 
 

Таблиця 2.4 – Готові до виймання запаси на розрахункові роки 

Готові до виймання запаси 
Розрахунковий рік 

Експлуатаційні 
запаси, тис. т тис. т місяці 

2019 1200 51 0,51 
2020 1200 58 0,58 
2021 1200 63 0,63 
2022 1200 97 0,97 

2022-27 6000 170 1,70 
2027-32 6000 142 1,42 
2032-37 6000 165 1,65 
2037-39 1710 завершення експлуатації кар'єру 
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2.6 Система розробки та її параметри 

На кар’єрі прийнята транспортна система розробки з використанням для 

виймання розкривних порід і корисної копалини гідравлічних екскаваторів типу 

зворотна лопата з ємкістю ковша 2,1 - 3,2 м³ (в даний час марки Volvo і CAT). 

Переміщення розкривних порід виконується автосамоскидами (в даний 

час марки Scania і Volvo) (вантажністю 24 – 39 тон) у внутрішній відвал. 

Вогнетривкі глини транспортуються на тимчасові склади розташовані в межах 

промислового майданчика кар’єра №2. Відстань транспортування становить 

2,8 км.  

Розкривні роботи ведуться поуступно, широкими заходками торцевим 

забоєм. За характером руху транспортних засобів розробка проводиться 

тупиковими заходками, що обумовлено розташуванням в'їзної траншеї і 

охоронного цілика під автодорогу с. Шахове (Октябрське)- с. Грузьке. 

Транспортний зв'язок розкривних уступів з внутрішнім відвалом здійснюється в 

північно-західному торці кар'єра по робочим горизонтах і далі по технологічній 

автодорозі до внутрішнього відвалу. 

Відвал по конструкції може бути трьох і чотириярусний. Укладання 

розкривних порід проводиться бульдозерами (в даний час Dressta, CAT). Висота 

ярусів становить 15-18 м. Кут укосу ярусу відвалу дорівнює 35°, результуючий 

кут укосу відвалу не перевищує 20°. 

На видобувних роботах використовується гідравлічний екскаватор, котрий 

розміщується на покрівлі пласта і веде відпрацювання корисної копалини та 

зачистку прошарків пустих порід одним уступом. Навантаження корисної 

копалини проводиться в автосамоскиди з нижнім навантаженням. 

Відвантаження гірських порід зачистки проводиться у відпрацьований простір. 

Мінімальна ширина майданчика між нижньою брівкою видобувного 

уступу і внутрішнього відвалу повинна бути не менше 7 м, необхідних для 

розміщення дренажної канави і проїзду допоміжного обладнання.  

Спорудження дренажної канави на дні кар'єра здійснюється видобувним 

екскаватором. 
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Висота одиночних робочих уступів по породах розкриву і корисній 

копалині складає 3 м. Висота спарених уступів складає 10 м. Ширина 

транспортної берми в умовах кар'єра № 2 Октябрського родовища вогнетривких 

глин визначається розрахунком для спарених уступів. 

Технічні характеристики використовуваного транспортного 

обладнання наведені в таблиці 2.5. 
 

Таблиця 2.5 – Основні параметри транспортного устаткування 

АВТОСАМОСКИДИ 

Марка 
самоскида 

Рік  

Вантажність, 
т 

Об`єм 
кузова, м3 

Максимальна 
ширина 

самоскида, м 

Габаритний 
радіус 

повороту, м

Величина 
переднього 
звису, м 

Відстань 
між 

осями, м 

Scania P440  2017 24/16 2,6 12,174 1,5 5,15 
Volvo 6*4 E 2017 25/16,5 2,6 11,35 1,52 4,77 
Volvo A40G 2016 39/24 3,43 9,132 3,1 6,458 

Volvo 8*4 
2012-
2017 

30/20 2,6 13,15 1,52 5,97 

2.6.1 Висота уступів 

Відповідно до робочого проекту [3], висота одинарного уступ на кар’єрі 

становить 3 м. висота спарених уступів становить 10 м. 

2.6.2 Кути укосів уступів 

Відповідно до робочого проекту [3], при розробці Октябрського 

родовища вогнетривких глин, прийняті наступні кути укосів: 

- кут укосу робочого уступу: 

розкривних порід – до 75º; 

корисної копалини – до 80º. 

- кут стійкого укосу уступу: 

розкривних порід – 60º; 

корисної копалини – 75º. 

2.6.3 Ширина транспортної берми 

Ширина транспортної берми визначається за виразом: 
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bт = а + s + z + Ша + bпро + bk + d, м  

де bт – ширина транспортної берми, м; 

а – ширина призми можливого обвалення уступу, м. 
 

Ширина призми можливого обвалення (а) визначається за формулою: 

мctgctgctgctgH 1,3)7560(0,10)(а 00   , м 

де: H  – висота спареного уступу, (10 м); 

  – стійкий кут укосу уступу ( =60°). 

  – кут укосу робочого уступу ( =75°).  

Для забезпечення безпечної експлуатації гірничотранспортного 

обладнання при відпрацюванні кар'єра № 2 Октябрського родовища 

вогнетривких глин, ширина призми обвалення становить 3,1 м. 

S – ширина захисного валу по низу, м; 
 

Ширина захисного валу по низу: 

Scania P440 – 2,7 м; 

Volvo 6*4 E – 2,7 м; 

Volvo A40G – 3,0 м; 

Volvo 8*4 – 3,0 м; 
 

z –  відстань від підошви захисного валу до краю проїзної частини 

автодороги, м (0,5); 
 

Ша – ширина проїзної частини дороги, м; 

Ширина проїзної частини кар'єрних автодоріг при двосмуговому русі і 

застосуванні автосамоскидів  

Scania P440 – 8,0 м; 

Volvo 6*4 E – 8,0 м; 

Volvo A40G – 11,0 м; 

Volvo 8*4 – 8,0 м. 
 

bу  – ширина узбіччя автодороги, м; 

Мінімальна ширина узбіччя на двосмугових дорогах становить2,5 м. 
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bk – ширина кювету по верху, м. 

Ширину кювету приймають по верху – 2,2 м. 
 

d – ширина полки за кюветом, м. 

Ширину полки за кюветом приймають 1 м.  
 

Ширина транспортної берми при двосмуговому русі автосамоскидів  

Scania P440 

bт = а + s + z + Ша + bпро + bk + d = 3,1 + 2,7 + 0,5 + 8,0 + 2,5 + 2,2 + 1=20,0 м. 

Volvo 6*4 E 

bт = а + s + z + Ша + bпро + bk + d = 3,1 + 2,7 + 0,5 + 8,0 + 2,5 + 2,2 + 1=20,0 м. 

Volvo A40G 

bт = а + s + z + Ша + bпро + bk + d = 3,1 + 3,0 + 0,5 + 11,0 + 2,5 + 2,2 + 1=23,3 м. 

Volvo 8*4 

bт = а + s + z + Ша + bпро + bk + d = 3,1 + 3,0 + 0,5 + 8,0 + 2,5 + 2,2 + 1=20,3 м. 
 

Ширина транспортної берми в умовах кар'єра № 2 прийнята виходячи з 

найбільших розрахункових величин і становить 24,0 м. 

2.6.4 Ширина робочої площадки 

Мінімальна робоча площадка визначається за формулою: 

ШРПЕ = a + s + z + p + bk+2d, м 

де a – ширина призми можливого обвалення, м: 

мctgctgctgctgH 1,3)7560(0,10)(а 00    

де: H  – висота спареного уступу (10, м); 

  – стійкий кут укосу уступу ( =60°). 

  – кут укосу робочого уступу ( =75°). 

s – ширина захисного валу по низу, м;  

В умовах кар'єра № 2, ширина захисного валу при використанні 

автосамоскидів становить: 

Scania P440 – 2,7 м; 
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Volvo 6*4 E – 2,7 м; 

Volvo A40G – 3,0 м; 

Volvo 8*4 – 3,0 м; 
 

z – відстань від підошви ґрунтового валу до кромки проїзної частини 

автодороги, м (0,5); 

р – ширина площадки для маневрів автосамоскидів при подачі під 

навантаження, м. Розраховується за формулою:  

Р= 2 2(1,3 )Rк В В В   п ; 

де: Rк. – габаритний радіус повороту автосамоскидів: 

Scania P440 – 12,17 м; 

Volvo 6*4 E – 11,35 м; 

Volvo A40G – 9,13 м; 

Volvo 8*4 – 13,15 м; 
 

Вп – величина переднього звису (відстань від осі передніх коліс до 

виступаючої частини машини) для автосамоскидів: 

Scania P440 – 1,5 м; 

Volvo 6*4 E – 1,52 м; 

Volvo A40G – 3,1 м; 

Volvo 8*4 – 1,52 м; 
 

В - відстань між осями переднього і заднього колеса, для автосамоскидів: 

Scania P440 – 5,15 м; 

Volvo 6*4 E – 4,77 м; 

Volvo A40G – 6,46 м; 

Volvo 8*4 – 5,97 м; 
 

Ширина площадки для маневрів автосамоскидів (Р):  

Scania P440 – 22,34 м; 

Volvo 6*4 E – 20,25 м; 

Volvo A40G – 19,52 м; 
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Volvo 8*4 – 23,51 м. 
 

bk – ширина дренажної канави по верху, м (2,2); 

d – відстань від верхньої бровки дренажної канави до нижньої бровки 

уступу, до краю проїзної частини автодороги, м (1,0); 
 

Ширина робочого майданчика для автосамоскидів: 

Scania P440; 

ШРПЕ= a + s + z + p + bk+ 2d =3,1 + 2,7 + 0,5 + 22,3 + 2,2 + 1,0 * 2 =32,8 м 

Volvo 6*4 E; 

ШРПЕ= a + s + z + p + bk+ 2d =3,1 + 2,7 + 0,5 + 20,3 + 2,2 + 1,0 * 2 =30,8 м 

Volvo A40G; 

ШРПЕ= a + s + z + p + bk+ 2d =3,1 + 3,0 + 0,5 + 19,5 + 2,2 + 1,0 * 2 =30,3 м 

Volvo 8*4; 

ШРПЕ= a + s + z + p + bk+ 2d =3,1 + 3,0 + 0,5 + 23,5 + 2,2 + 1,0 * 2 =34,3 м 

Ширина робочого майданчика прийнята рівною 35 м. 
 

Параметри системи розробки наведені в таблиці 2.6. 
 

Таблиця 2.6 – Зведена таблиця параметрів системи розробки 

Найменування параметру Од. вим. Величина 

1. Мінімальна ширина робочих площадок  м 35 
2. Висота спарених уступів  м 10,0 
3. Кут укосу робочого уступу: 
                розкривних порід 
                корисної копалини 

град. 
 

до 75 
до 80 

4. Кут стійкого укосу уступу: 
                розкривних порід 
                корисної копалини 

град. 
 

60 
75 

5. Кут укосу ярусу відвалу град. 35 

6. Результуючий кут відвалу град. 
не більше 

20 
7. Ширина транспортної берми: м 24,0 
8. Ширина запобіжних берм для одиночного уступу 
(висота 3 м) 

2 

9. Ширина запобіжних берм для спарених уступів 
(висота 10 м) 

м 
6 

10. Кути укосів бортів кар'єра на кінцевому контурі м 25 - 27 
11. Кути укосів уступів кар'єра на кінцевому контурі м 35 - 37 
12. Відстань від дороги до верхньої бровки кар'єра м 32,5 
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2.7 Технологія ведення розкривних робіт 

Для виймання порід розкриву на кар’єрі № 2 застосовуються гідравлічні 

екскаватори Volvo EC480 (3,2 м3) CAT 336 D2L (2,1 м3) типу обернена 

механічна лопата. Кількість екскаваторів на розкриві – 7 одиниць: один CAT 

336 D2L та шість Volvo EC480. Для транспортування порід застосовуються 

автосамоскиди марки Scania і Volvo (вантажністю 24 – 39 тон). 

Розкривні роботи починають з виїмки, транспортування і укладання 

ґрунтово-рослинного шару і потенційно-родючих ґрунтів передового уступу на 

підготовлену поверхню внутрішнього відвалу або в тимчасові склади. Зняття 

ґрунтово-рослинного шару проводиться гідравлічним екскаватором з робочим 

обладнанням «зворотна лопата». Роботи по зняттю ґрунтово-рослинного шару 

випереджає гірничі роботи на одну заходку. 

Товща розкривних порід розбита на уступи висотою 3 м кожен. Ці уступи 

розробляються гідравлічними екскаваторами з навантаженням порід розкриву в 

автосамоскиди (вантажопідйомністю 24 – 39 тон). Розкривні породи з 

розроблюваних уступів транспортуються у внутрішній відвал. 

Транспортний зв'язок розкривних уступів з внутрішнім відвалом 

здійснюється по системі тимчасових з’їздів розташованих на борту кар’єра. 

Порожня порода, що доставляється автотранспортом укладається у 

внутрішній відвал бульдозерами. 

2.8 Технологія ведення видобувних робіт 

В якості виймально-навантажувального обладнання при розробці 

вогнетривких глин застосовується гідравлічний екскаватор Volvo EC380 

(1,5 м3). 

Екскаватор встановлюється на покрівлі пласта вогнетривких глин і 

виконує відпрацювання корисної копалини, порід зачистки і прошарків пустих 

порід одним уступом. Навантаження корисної копалини проводиться в 

автосамоскиди (об'ємом кузова 20 м³) з нижньою погрузкою. Відвантаження 

порід зачистки проводиться в вироблений простір. 
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При такій схемі роботи заходка розбивається на підзаходки (згідно з 

технічними характеристиками екскаватора), на кожній з них здійснюється 

зачистка покрівлі пласта від порід захисної подушки з розміщенням порід 

зачистки і внутрішнього розкриву у виробленому просторі кар'єра. Потім 

проводять селективний видобуток кондиційних глин. 

У тому випадку, коли пласт корисної копалини розділяє породний 

прошарок, відпрацювання корисної копалини проводиться в наступному 

порядку: 

- пласт корисної копалини розбивається на два підуступи по контакту з 

прошарком порожніх порід; 

- спочатку виймається верхня пачка пласта, потім проводиться виїмка 

прошарку пустих порід; 

- після виїмки породного шару проводиться відпрацювання нижньої 

пачки. 

Навантаження прошарку пустих порід і глини в автосамоскиди 

проводиться з нижнім навантаженням. 

Бульдозером здійснюється дозачистка покрівлі і підошви забою з метою 

зниження втрат корисної копалини. 

Висота видобувного горизонту змінюється в залежності від потужності 

пласта і наявності прошарку пустих порід. 

Закладні і формувальні піски, некондиційна глина, що виймаються в 

експлуатаційний період, складуються селективно у виробленому просторі 

кар'єра без змішування з іншими розкривними породами. 

2.9 Відвальне господарство 

Система розробки зумовлює складування розкривних порід у вироблений 

простір кар'єра. 

Формування внутрішньокар'єрного відвалу проводиться паралельно з 

відпрацюванням корисних копалин на повну потужність і з мінімальним 

відставанням від видобувного уступу. 
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Відсипання внутрішніх відвалів проводиться автосамоскидами 

(вантажопідйомністю 24 – 39 тон), планування – бульдозерами.  

Об'єми складування розкривних порід на розрахункові роки і місткість 

внутрішнього відвалу представлені в таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 – Об'єми складування розкривних порід у внутрішні відвали  

Розрахунковий 
рік 

Обсяг у цілику, 
тис. м³ 

Коефіцієнт 
залишкового 
розпушення 

Ємність 
відвалу, тис. 

м³ 
2019 6547 7006 
2020 10539 11277 
2021 12732 13623 
2022 12951 13858 
2027 53608 57361 
2032 41614 44527 
2037 35272 37741 
2039 14901 15944 

Загалом 188164 

1,07 

201337 
 

Відвалоутворення проводиться в три-чотири яруси. Спочатку 

укладаються піски, які доставляються на відвал автотранспортом. Потім 

суглинки. Верхній ярус відвалу формується з потенційно-родючих порід. 

Перевищення відсипання відвалу має враховувати його усадку. 

Висота ярусів становить 10-18 м. Кут укосу ярусів відвалу становить 35º. 

Результуючий кут внутрішнього відвалу не перевищує 20º. 

Технологія відвальних робіт включає розвантаження автосамоскидів на 

верхньому майданчику відвального уступу, переміщення порід бульдозером під 

укіс уступу, планування поверхні відвалу зі спорудженням запобіжного валу, 

улаштування і утримання автодороги. 

Розвиток бульдозерного відвалу здійснюється периферійним способом. 

Автосамоскиди розвантажуються на відвалі за призмою обвалення (сповзання) 

порід, а потім бульдозером переміщують і скидають породу вниз по схилу.  

Для забезпечення безпеки біля верхньої бровки відвального уступу 

відсипається запобіжний породний вал висотою 1,0 м і шириною 3,0 м. При 
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цьому поверхня бульдозерного відвалу влаштовується з нахилом 3° до його 

центру. 

Розвантажена з автосамоскидів порода переміщується бульдозером під 

укіс відвального уступу з улаштуванням нового запобіжного валу для чергового 

розвантаження автотранспорту.  
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3 ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 

3.1 Короткий огляд літературних джерел за темою дослідження 

Обґрунтуванню і оптимізації технології виймання м’яких порід на 

горизонтальних і пологих родовищах присвячені роботи відомих учених 

України й країн СНД: Новожилова М. Г., Пчолкіна Г.Д., Корсунського Г.Я., 

Собко Б.Ю., Гуменика І.Л., Маєвського А.М., Мельникова М.В., 

Ржевського В.В., Шешко Е.Ф., Співаковського А.О. та багатьох інших [4-21]. 

Роботи зазначених учених присвячені основам визначення та планування 

продуктивності кар'єрних автосамоскидів при завантаженні їх циклічними 

екскаваторами. Результати їх досліджень стали основою для формування 

сучасних уявлень про циклічну технологію відпрацювання горизонтальних і 

похилих родовищ м’яких корисних копалин та знайшли широке застосування 

на діючих вітчизняних кар’єрах (кар’єри з видобутку марганцевої руди, титано-

цирконієвих руд, м’яких нерудних корисних копалин, тощо). У зазначених 

роботах транспортування гірничої маси розглядається як детермінований 

процес, наводяться методики визначення продуктивності автосамоскидів та 

розрахунку елементів транспортного циклу кар’єрних автосамоскидів 

вантажністю до 42 т при завантаженні їх циклічними екскаваторами. 

У реальних умовах експлуатації, ефективність застосування циклічної 

технології відпрацювання м’яких порід формуються під впливом факторів, 

багато з яких мають імовірнісний характер. Тому в ряді досліджень, що 

стосуються ефективності експлуатації кар'єрних автосамоскидів, наводяться 

статистичні залежності зміни продуктивності від конкретних гірничотехнічних 

умов. Більшість авторів наводять статистичні залежності продуктивності або 

тривалості транспортного циклу від одного або двох факторів. В деяких 

роботах описується вплив дальності транспортування на середньотехнічну 

швидкість автосамоскида регресійний рівнянь другого порядку, а на тривалість 

транспортного циклу - лінійні регресії. Однак дані залежності складені без 

урахування фізичної суті впливу дальності транспортування на 
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середньотехнічну швидкість руху автосамоскида, тому вони мають невисоку 

надійність і можуть бути застосовані тільки до умов, в яких отримані вихідні 

дані. Найбільш вдалою в цьому плані є гіперболічна залежність швидкості від 

дальності транспортування. Але, як і у вищезгаданих роботах, автори 

пропонують використовувати її для визначення швидкості як у вантажному, так 

і в порожняковому напрямку без урахування особливостей режимів руху 

автосамоскидів в кожному з цих напрямків. 

Однією з особливостей експлуатації автотранспорту в кар'єрі є значна 

варіація дорожніх умов. Тому ряд авторів вважають транспортно-експлуатаційні 

якості автодоріг одним з основних факторів, що впливають на продуктивність 

автосамоскидів. Однак ними не досліджені кількісні критерії якості доріг і 

закономірності впливу дорожніх умов на продуктивність автосамоскидів. 

Просторове розміщення робочих місць гірничотранспортного 

встаткування в кар'єрі обумовлює різноманітність характеристик трас руху 

автосамоскидів: висоти підйому і середньозваженого ухилу. Муном B.C. 

встановлено, що зміна продуктивності від середньозваженого ухилу описується 

лінійним рівнянням, і розроблені коефіцієнти зміни швидкості автомобілів 

МАЗ-525 від величини уклонну траси і глибини кар'єра. В роботі також 

наведено регресійна-криволінійна залежність середньотехнічної швидкості 

автосамоскидів БелАЗ-540. В роботі наведено лінійна залежність 

продуктивності автосамоскидів БелАЗ-548А від середньозваженого ухилу 

дороги. Яковлєвим В.Л. і Сорокіним Л.А. встановлено двох факторну 

закономірності спільного впливу на продуктивність автотранспорту висоти 

підйому і відстані транспортування. При цьому враховується в основному зміна 

швидкості руху автомобіля, але залишається поза увагою зміна імовірнісних 

характеристик вантажно-транспортного процесу. 

Одним з істотних за тривалістю елементів транспортного циклу є 

перебування в пункті навантаження. Тому взаємодія автосамоскиду з 

екскаватором – важливий момент ефективного впровадження циклічної 

технології. До характеристик взаємодії відносяться час навантаження і простою 

екскаваторів і автосамоскидів в очікуванні. Час навантаження залежить від 
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співвідношення місткості кузова автосамоскида і ковша екскаватора і якості 

підготовки забою до екскавації. Перший фактор широко розглянуто в працях 

Васильєва М.В. [19], Томакова П.І. [16] та ін., де на підставі техніко-

економічних розрахунків визначено оптимальні співвідношення місткості 

кузова автосамоскидів і ковша екскаватора в залежності від відстані 

транспортування. Вплив якості підготовки забою на тривалість навантаження і 

продуктивність автосамоскидів в цілому розглядалося і в інших роботах. 

Тривалість простоїв автосамоскидів в очікуванні навантаження багатьма 

авторами пропонується розраховувати за формулами теорії масового 

обслуговування. Однак ці формули не дають в явному вигляді уявлення про 

вплив на цей показник умов експлуатації. Встановлені регресійні залежності 

тривалості очікування навантаження від дальності транспортування. Але 

логічний аналіз процесу взаємодії автотранспортного і екскаваторного парку 

дозволяє зробити припущення, що дальність транспортування не єдиний 

фактор, що визначає час простоїв автосамоскидів в очікуванні навантаження. 

Це підтверджується низьким коефіцієнтом кореляції, що характеризує 

вищезазначені залежності. 

Таким чином, огляд технічної літератури показує, що продуктивність 

кар'єрних автосамоскидів і фактори що їх визначають розглядалися багатьма 

авторами в різних аспектах. Об'єктом дослідження при цьому були в основному 

автосамоскиди БелАЗ-540А, БелАЗ-548А і в окремих роботах БелАЗ-549. 

Однак ряд факторів до теперішнього часу не вивчений і вимагає подальших 

досліджень. До їх числа відносяться: дослідження комплексного впливу 

гірничотехнічних факторів на тривалість елементів транспортного циклу, 

вивчення імовірного характеру вантажно-транспортного процесу і 

особливостей взаємодії автосамоскидів з екскаватором в пункті навантаження, 

встановлення параметрів роботи сучасних автомобілів закордонного 

виробництва. 
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3.2 Цілі, завдання і методи досліджень 

Виконаний аналіз продуктивності циклічної технології відкритої розробки 

родовищ м’яких корисних копалин, як основного параметра видобувного і 

розкривного процесу в кар'єрі, показує, що вона обумовлюється безліччю 

факторів технічного, технологічного та організаційного характеру. Основна 

сукупність цих факторів визначає годинну і змінну продуктивність комплексу 

«екскаватор-автосамоскид». 

Діюча в даний момент методика розрахунку і планування продуктивності 

кар'єрних автосамоскидів, при завантаженні їх одноківшевими екскаваторами, 

має низку недоліків. Основними з них є: недостатня надійність через обмежену 

кількість чинників, що враховуються і відсутність вихідної інформації для 

розрахунку продуктивності автосамоскидів. 

Незважаючи на численні публікації, в тій чи іншій мірі розглядали вплив 

окремих гірничотехнічних факторів на продуктивність автосамоскидів, деякі 

аспекти планування цього параметра автотранспортного процесу вимагають 

подальших, більш глибоких досліджень. Тому метою даних досліджень було: 

підвищення ефективності використання виймально-навантажувального та 

транспортного обладнання шляхом оптимізації та вдосконалення планування їх 

продуктивності при веденні розкривних робіт в умовах Октябрського родовища 

вогнетривких глин ПАТ «Веско». 

В процесі виконання роботи вирішувалися наступні завдання: 

1. Аналіз технології та особливостей ведення розкривних робіт в умовах 

кар’єру №2 Октябрського родовища вогнетривких глин; 

2. Аналіз технічних, організаційних та гірничо-технологічних факторів 

впливу на продуктивність циклічної технології відпрацювання порід розкриву; 

3. Дослідження технологічної взаємодії екскаваторів з автосамоскидами 

для досягнення оптимальної інтенсифікації розкривних робіт на кар’єрі; 

4. Встановлення ефективної області застосування наявного на кар’єрі 

обладнання та раціональної компоновки циклічної технології відпрацювання 

порід розкриву; 
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5. Економічна оцінка впливу отриманих результатів на показники 

роботи обладнання на розкриві. 

Для вирішення цих завдань використано комплекс наукових методів: аналіз і 

узагальнення науково-технічної літератури і практичних даних, експериментальні 

дослідження роботи розкривного обладнання на різних технологічних схемах і 

імовірнісно-статистичні методи обробки результатів, теорія масового 

обслуговування при плануванні змінної продуктивності обладнання. 

3.3 Аналіз факторів впливу на продуктивність циклічної технології 

відпрацювання порід розкриву на кар'єрах 

Автомобільний транспорт – одна з основних ланок технологічного 

процесу видобутку корисних копалин відкритим способом. У зв'язку з цим 

функціонування кар'єрного автотранспорту в значною мірою впливає на 

ефективність як суміжних з ним ланок, так і всього процесу відкритого 

видобутку в цілому. Планування є вихідним пунктом в організації 

автотранспортних робіт. Від якості планування, від того наскільки повно і 

адекватно враховується при цьому реальна гірничотехнічна обстановка 

залежить технологічна і економічна ефективність кар'єрного автотранспорту. 

Основою для планування продуктивності автосамоскидів в даний час є 

методика, викладена в "Єдиних нормах вироблення ...". Дана методика 

враховує відстань транспортування, ємкість ковша і модель вантажного 

екскаватора, категорію порід за складністю екскавації. За допомогою 

коригувальних коефіцієнтів враховуються погодно-кліматичні та дорожні 

умови, ступінь підготовленості забою до екскавації і довжина ділянок підйому 

по трасі руху автомобіля.  

Аналіз планованої і фактичної продуктивності автосамоскидів, задіяних 

на кар’єрі, дає підставу стверджувати про низьку точність діючої методики 

планування. Фактичне виконання планової продуктивності змінюється в межах 

від 80 до 160%. Питома вага випадків невиконання планової продуктивності 

становить від 19 до 29%, випадків виконання в інтервалі 100-120% - від 61 до 

64%, в інтервалі 120-150% - від 9 до 18% і виконання більш 150% - 1-2%. 
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Розбіжність планованої і фактичної продуктивності автосамоскидів і 

значна дисперсія величини розбіжності пояснюються тим, що число врахованих 

цією методикою факторів і ступінь їх врахування недостатньо повно 

відображають умови роботи в кар'єрі. Традиційною методикою не враховується 

знос автосамоскидів, висота підйому гірничої маси, складність траси, рівень 

диспетчеризації транспортного процесу, транспортно-експлуатаційні якості 

автодоріг і ряд других факторів, що визначають інтенсивність використання 

автосамоскидів в кар'єрах. Прийняті в методиці корегуючі коефіцієнти і 

показники мають укрупнений і приближений характер. Так, прийнята 

тривалість очікування автосамоскидом навантаження 0,5 хв в розрахунку на 

один рейс значно менше фактичних значень цього параметра. Пропоновані для 

визначення цього параметра формули теорії масового обслуговування дають 

результати, які істотно відрізняються від реальних. Поправочні коефіцієнти на 

відхилення гірничотехнічних умов навантаження від нормативних не 

враховують зміни питомої ваги операції навантаження в транспортному циклі в 

залежності від відстані транспортування і співвідношення місткості кузова 

автосамоскида і ковша екскаватора. 

Істотним для кар'єрного автосамоскида, як для технологічної одиниці є 

взаємозв'язок з екскаватором, з перевантажним пунктом і з іншими 

працюючими в кар'єрі автосамоскидами. Для повного та всебічного вивчення 

цієї властивості і характеру впливу на продуктивність автосамоскида 

визначають фактори необхідні представити автомобіль як елемент динамічної 

ймовірнісної системи "екскаваторного-автомобільного комплексу", що включає 

в себе вантажний екскаватор, автосамоскид і пункт розвантаження. Метою 

функціонування даної системи є переміщення гірської маси із забою в пункт 

розвантаження (на відвал, внутрішньокар'єрний екскаваторний склад, 

збагачувальну фабрику або перевантажувального пункт). Вхідними впливами 

для неї є організаційні і природні фактори, дорожні умови, характеристики трас 

руху і вибоїв в пунктах навантаження. Одним з основних вихідних параметрів є 

продуктивність, тобто обсяг гірської маси, яка подається в пункт 

розвантаження за одиницю часу. Формування даного параметра здійснюється в 
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результаті взаємодії основних елементів системи, між якими існують прямі і 

зворотні функціональні зв'язки. 

Вони характеризуються такими показниками: просторовими – радіус 

розвантаження екскаватора, розміри маневрових площадок в пунктах 

навантаження і розвантаження, мінімальна безпечна відстань між рухомими 

автомобілями; тимчасовими – тривалість операцій транспортного циклу і 

простоїв екскаваторів в очікуванні транспорту і автосамоскидів в черзі на 

завантаження і розвантаження. 

Діючою методикою не враховується і кількість працюючих в 

екскаваторно-автомобільному комплексі автосамоскидів. Цей показник 

визначає продуктивність комплексу в цілому і продуктивність кожного 

автомобіля окремо. Зменшення числа автосамоскидів обумовлює зниження 

продуктивності комплексу і підвищення продуктивності окремого 

автосамоскида, а збільшення числа автосамоскидів призводить до зворотного 

ефекту. При цьому існує оптимальний рівень забезпеченості екскаватора 

автотранспортом. Він має передбачатися і підтримуватися на стадії недільно-

добового і змінного планування шляхом взаємоузгодження роботи 

екскаваторного і транспортного цехів. На практиці забезпеченість заявок на 

автотранспорт змінюється в широких межах від 0,6 до 1,4, що також обумовлює 

відхилення фактичної продуктивності автосамоскидів від планованої. 

Діюча методика планування продуктивності кар'єрних автосамоскидів має 

ряд недоліків, значну похибку в плануванні і нормуванні автотранспортних 

робіт. Високий ступінь розбіжності планової і фактичної продуктивності 

кар'єрних автосамоскидів не відповідає сучасним вимогам до точності 

планування і управління гірничотранспортними роботами в кар'єрі і викликає 

зниження ритмічності транспортного і пов'язаних з ним технологічних 

процесів. Це призводить, незважаючи на підвищення потенційної потужності 

технологічного обладнання кар'єрів, до стримування темпів зростання 

продуктивності і економічності гірничих робіт. Тому необхідно 

вдосконалювати існуючу методику розрахунку продуктивності автосамоскидів. 

Для чого слід уточнити вплив і розширити сукупність чинників, що 
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враховуються на основі подання автосамоскиду як елемента системи 

"екскаваторного-автомобільного комплексу". 

3.4 Дослідження технологічної взаємодії автосамоскидів з забійними 

екскаваторами 

Великий вплив на продуктивність автосамоскидів в ланцюгу з 

одноківшевими екскаваторами має співвідношення геометричних місткостей 

ковша екскаватора і кузова автосамоскида, що впливає на величину дробової 

частини ковша і число циклів навантаження. Оптимальна продуктивність 

комплексу досягається збільшенням величини дробової частини ковша і 

зменшенням кількості циклів навантаження. 

На кар’єрі №2 Октябрського родовища вогнетривких глин розкривні 

породи представлені пухкими осадовими утвореннями – ґрунтово-рослинний 

шаром, четвертинними суглинками, глинами та пісками неогену, які утворюють 

єдиний інженерно-геологічний комплекс порід. Середня потужність 

розкривних порід площі кар’єру № 2 становить 40,09 м. Загалом породи 

розкриву слабо обводнені й мають відносно високу стійкість, що 

підтверджується багаторічною експлуатацією родовищ аналогічного типу. 

Для виймання порід розкриву на кар’єрі № 2 застосовуються гідравлічні 

екскаватори Volvo EC480 (3,2 м3) та CAT 336 D2L (2,1 м3) типу обернена 

механічна лопата. Кількість екскаваторів на розкриві – 7 одиниць: один 

екскаватор CAT 336 D2L та шість Volvo EC480. Для транспортування порід 

застосовуються наступні автосамоскиди: 

- Scania P440 вантажністю 24 т, об’єм кузова – 16 м3; 

- Volvo 6*4 E вантажністю 25 т, об’єм кузова – 16,5 м3; 

- Volvo A40G вантажністю 39 т, об’єм кузова – 24 м3; 

- Volvo 8*4 вантажністю 30 т, об’єм кузова – 20 м3. 

Об'єктивною оцінкою ефективності використання зазначеного 

обладнання є максимальна продуктивність циклічної технології відпрацювання 

порід розкриву. Чинниками, що впливають на продуктивність екскаваторно-

автомобільного комплексу є: тривалість навантаження, дробова частини ковша 
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екскаватора в кузові автосамоскида, максимальне використання геометричної 

місткості (вантажності) кузова автосамоскида і ковша екскаватора. 

При виборі типу автосамоскида при завантаженні його одноківшевим 

екскаватором рекомендованим співвідношенням є 3-5 ковшів екскаватора в 

кузові автосамоскида. При чому, зазвичай використовують паспортні (з 

технічних характеристик) показники місткості ковша екскаватора і кузова 

автосамоскиду. Проте ці паспортні показники не враховують такі 

характеристики породи, що виймається, як коефіцієнти розпушення породи в 

ковші екскаватора і кузові автосамоскиду, які зазвичай мають різні значення 

для однієї і тієї ж самої породи. Це пов’язано з особливостями геометричних 

параметрів ковша екскаватора і кузова автосамоскида. При виборі типорозміру 

автосамоскида необхідно також враховувати вагу гірничої маси в кузові 

автосамоскида при розвантаженні прийнятої кількості ковшів екскаватора, що 

розвантажуються в автосамоскид. Фактична вага породи в кузові 

автосамоскида не повинна перевищувати паспортної вантажності. Отже, при 

виборі типорозміру автосамоскида необхідно одночасно враховувати два 

фактори: співвідношення місткостей кузова автосамоскида до ковша 

екскаватора і значення фактичної та паспортної вантажності автомобіля. 

Основними факторами що впливають на змінну продуктивність 

автосамоскида є його вантажність, ефективність використання геометричної 

місткості кузова, відстань транспортування, швидкість руху, час очікування під 

навантаження, час завантаження гірничої маси в кузов автосамоскида 

екскаватором. Всі ці фактори взаємопов’язані між собою та комплексно 

впливають на продуктивність (норму виробки) автосамоскида. При зміні 

гірничотранспортних умов відбувається перерозподіл дольових впливів цих 

факторів на продуктивність. Так при збільшенні відстані транспортування 

сукупний вплив показника «час завантаження гірничої маси в кузов 

автосамоскида» зменшується, а в той же час збільшується вплив фактору «час 

рейсу» і навпаки. 

Враховуючи те, що на кар’єрі № 2 застосовується різнотипне виймально-

навантажувальне і транспортне обладнання, то в роботі виконано дослідження 



 56
ефективності застосування виймально-навантажувального та транспортного 

обладнання при різних поєднаннях їх типорозмірів, дослідження зміни норми 

виробки автосамоскидів при збільшенні відстані транспортування.  

3.4.1 Дослідження взаємозв’язку параметрів роботи автосамоскидів з 

забійними екскаваторами 

3.4.1.1. Встановлення залежності продуктивності екскаваторів від 

типорозміру автосамоскидів 

Норма виробки одноківшевого екскаватора визначається на основі 

рекомендацій «Норм технологического проектирования…» [23] та вимог [24-

26] за формулою: 

knkQ
унТзаТ
опТпзТзмT

bH 



--

 м3/зміну 

де Тзм – тривалість зміни, хв.; 

Тпз – час на виконання підготовчо-завершальних операцій, хв.; 

Топ – час на особисті потреби, хв.; 

Тза – час завантаження одного автосамоскида, хв.; 

Тун – час установки автосамоскида під навантаження, хв. 

цn
n

заТ   хв.; 

де n – число циклів екскавації для завантаження одного автосамоскида; 

nц – число циклів екскавації в хвилину, складає; 

nк – кількість ковшів в одному автосамоскиді: 

еС
тC

кn   ковшів; 

де Ст – вантажність автосамоскида, т; 

Се – фактична маса породи в ковші, т; 

рК
нКkq

еС


 , т; 

де qк – геометрична ємкість ковша екскаватора, м3; 
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Кн – коефіцієнт наповнення ковша; 

Кр – коефіцієнт розпушення породи в ковші екскаватора; 

γ – об’ємна вага породи; 

Перевірка по геометричному об’єму кузова автосамоскида: 

kQ
тQ

кn   ковшів 

де Qт – геометричний об’єм гірничої маси в кузові автосамоскида, м3; 

Qк – фактична ємкість ковша екскаватора, м3; 

рК
нКk

q

kQ


  м3 

В розрахунках норми виробки екскаватора приймається менше значення 

кількості ковшів в кузові автосамоскида з округленням в меншу сторону. 

На основі наведеної методики виконані розрахунки норми виробки 

екскаваторів при роботі завантаженні порід розкриву в автосамоскиди, що 

використовуються на кар’єрі №2. Результати розрахунків наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Норми виробки екскаваторів CAT 336 D2L та Volvo EC480 

Екскаватор CAT 336 D2L Volvo EC480 

Автосамоскид 

S
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a 

P
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Норма виробки 
екскаватора 

Hb, 
м3/зміну 

2608,4 2608,4 2693,5 2777,1 3630,8 3630,8 3776,0 3974,7

Час 
завантаження 
автосамоскида 

Тза, хв 2,67 2,67 3,33 4,33 1,67 1,67 2,00 2,67 

Прийнята 
кількість ковшів 
в автосамоскиді 

nк, 
ковшів 

8 8 10 13 5 5 6 8 

Кількість ковшів 
в автосамоскиді 
за його 
вантажністю 

nк.в., 
ковшів 

8,07 8,40 10,08 13,11 5,29 5,51 6,62 8,60 

Вантажність 
автосамоскида 

Ст, т 24 25 30 39 24 25 30 39 

Кількість ковшів 
в автосамоскиді 
за геометричною 
місткістю 

nк.г., 
ковшів 

9,14 9,43 11,43 13,71 6,00 6,19 7,50 9,00 
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На основі отриманих результатів визначимо, як буде змінюватися 

змінна продуктивність екскаваторів при різних значеннях кількості ковшів 

екскаватора в кузові автосамоскиду Нр.е.=f(nк): 
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Рис. 3.1 – Залежність норми виробки екскаватора CAT 336 D2L від 

кількості ковшів в кузові автосамоскида 
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Рис. 3.2 – Залежність норми виробки екскаватора Volvo EC480 від 

кількості ковшів в кузові автосамоскида 

 

На основі даних таблиці 3.1 дослідимо динаміку зростання 

продуктивності екскаваторів зі збільшенням вантажності автосамоскидів 

Нр.е.=f(Ст): 
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Рис. 3.3 – Динаміка зростання продуктивності екскаваторів зі 

збільшенням вантажності автосамоскидів: поділка 1 графіка відповідає 

продуктивності екскаватора в комплексі з автосамоскидом  Scania P440; 2 –

 Volvo 6*4 E ; 3 – Volvo 8*4; 4 – Volvo A40G 

 

Висновок: змінна продуктивність екскаватора прямопропорційна 

кількості ковшів екскаватора, що завантажуються в кузов автосамоскиду. Для 

умов кар’єру №2 Октябрського родовища вогнетривких глин, максимальна 

норма виробки екскаваторів CAT 336 D2L та Volvo EC480 досягається при 

використанні в якості транспортного обладнання на розкриві автосамоскидів 

Volvo A40G вантажністю 39 т (продуктивність екскаваторів збільшується в 1,1 і 

1,3 рази відповідно у порівнянні з проектною продуктивністю екскаваторів при 

роботі з усіма типорозмірами автосамоскидів). Це пояснюється мінімальними 

витратами часу на очікування автосамоскидів і установку їх під завантаження 

та збільшенням часу корисного використання виймально-навантажувального 

обладнання. 
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3.4.1.2. Встановлення залежності продуктивності автосамоскидів від 

типорозміру екскаваторів 

Норма виробки автосамоскида визначається відповідно до рекомендацій 

«Норм технологического проектирования…» [23] та вимог [24-26] за 

формулою: 

..
--

фаQ
рT

опТпзТзмT
bH   м3/зміну  

де Тзм – тривалість зміни, хв.; 

Тпз – час на виконання підготовчо-завершальних операцій, хв.; 

Топ – час на особисті потреби, хв.; 

Тр – тривалість рейсу автосамоскида, хв.; 

Qа.ф. – фактичний об’єм гірничої маси в одному автосамоскиді, м3. 

 

Тривалість рейсу автосамоскида складає: 

 .... прtрtврtнtцТ  хв., 

де tн, – час навантаження автосамоскида хв.; 

tр – час розвантаження автосамоскида, хв.; 

tр.в ,tр.п – час руху завантаженого й порожнього автосамоскида, хв.: 

рухуV
аl

прtврt
60

....


  хв., 

 

де la – відстань транспортування, км; 

Vруху – середня швидкість завантаженого й порожнього автосамоскида, 

км/год; 

τ – час на маневри й затримки автосамоскида в дорозі, хв. 

 

На основі наведеної методики виконані розрахунки норми виробки 

автосамоскидів при їхньому завантаженні екскаваторами CAT 336 D2L та 

Volvo EC480. Результати розрахунків наведено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Норми виробки автосамоскидів 

Екскаватор CAT 336 D2L Volvo EC480 

Автосамоскид 

S
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Норма виробки 
автосамоскида 

Hb, 
м3/зміну 

352,2 352,2 427,0 531,1 351,8 351,8 415,4 536,6

Час завантаження 
автосамоскида 

Тза, хв 2,67 2,67 3,33 4,33 1,67 1,67 2,00 2,67 

Тривалість рейсу 
автосамоскида 

Тц, хв 21,47 21,47 22,13 23,13 20,47 20,47 20,80 21,47

Час руху 
завантаженого й 
порожнього 
автосамоскида 

tр.в ,tр.п, 
хв 

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Відстань 
транспортування 

la, хв 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

 

Значний вплив на продуктивність автосамоскидів в ланцюгу з 

одноківшевими екскаваторами має співвідношення геометричних місткостей 

ковша екскаватора і кузова автосамоскида, що впливає на величину дробової 

частини ковша і число циклів навантаження. В розрахунках продуктивності 

обладнання дробову частину ковша зазвичай округляють до меншого цілого 

значення. 

Отримані результати дозволяють дослідити залежність продуктивності 

автосамоскидів від параметрів екскаваторів, зокрема співвідношення 

геометричної місткості ковша екскаватора і кузова автосамоскида. Враховуючи 

те, що на кар’єрі №2 використовуються екскаватори з місткістю ковша 2,1 м3 і 

3,2 м3, чого недостатньо для розрахунків, в роботі досліджено вплив місткості 

ковша екскаватора в діапазоні 1,5-3,5 м3. На основі виконаних розрахунків 

визначимо залежність норми виробки кожного з автосамоскидів від місткості 

ковша екскаватора Нр.а.= f(Е): 
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Рис. 3.4 – Залежність норми виробки автосамоскидів від геометричної 

місткості ковша екскаватора в діапазоні 1,5-3,5 м3 
 

Нерівномірність зміни норми виробки автосамоскидів від геометричної 

місткості ковша екскаватора пов’язана з округленням дробової частини ковша 

до меншого цілого значення. 

В роботі досліджено вплив округлення дробової частини ковша 

(фактично зменшення кількості ковшів в кузові автосамоскида) на ефективність 

використання вантажності автосамоскидів. Розрахунки виконані для 

автосамоскидів ПАТ «Веско» при діапазоні місткості ковша екскаватора 1,5-

3,5 м3. Результати розрахунків наведено в табл. 3.3. 

На основі результатів таблиці 3.3 можна визначити оптимальне 

співвідношення між геометричною місткістю ковша екскаватора і кузова 

автосамоскида. Так для автосамоскида Scania P440 максимальна ефективність 

використання вантажності автосамоскиду досягається при місткості ковша 

екскаватора 2,1 м3 (відхилення продуктивності 0,67%), для Volvo 6*4 E – 2,5 м3 

(відхилення продуктивності 0,88%), для Volvo 8*4 E – 1,5 м3 (відхилення 

продуктивності 0,57%), для Volvo A40G – 2,5 м3 (відхилення продуктивності 

0,15%). Для умов кар’єру №2 ПАТ «Веско» найбільша ефективність 

використання вантажності автосамоскидів досягається при їх роботі з 

екскаватором CAT 336 D2L (2,1 м3): для Scania P440, Volvo 8*4 E та Volvo 

A40G відхилення продуктивності 0,67%, для Volvo 6*4 E відхилення 

продуктивності 4,64%. 
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На основі даних табл. 3.2 проаналізуємо зміну норми виробки 

автосамоскидів при їх роботі з різними типорозмірами екскаваторів з 

урахуванням дробової частини ковша і ефективності використання вантажності 

автосамоскидів. Критерієм аналізу є співвідношення норм виробки кожного з 

автосамоскидів при його роботі з екскаваторами CAT 336 D2L і Volvo EC480.  

 

Таблиця 3.4 – Співвідношення норм виробки кожного з автосамоскидів 

при його роботі з екскаваторами CAT 336 D2L і Volvo EC480 

Норма виробки автосамоскида 
при роботі з екскаватором, 

м3/зміну Автосамоскид 

CAT 336 D2L Volvo EC480 

Співвідношення 
норм виробки, 

раз 

Scania P440 352,2 351,8 0,999 
Volvo 6*4 E 352,2 351,8 0,999 
Volvo 8*4 427,0 415,4 0,973 

Volvo A40G 531,1 536,6 1,011 
 

Як видно з результатів табл. 3.4 норма виробки автосамоскидів при їх 

завантаженні екскаваторами CAT 336 D2L і Volvo EC480 відрізняється не 

суттєво, тобто норма виробки автосамоскидів при роботі з екскаватором 

CAT 336 майже тотожна нормі виробки з екскаватором Volvo EC480. це 

пояснюється тим, що при завантаженні автосамоскидів екскаватором 

Volvo EC480 зменшується час завантаження, а отже і час рейсу, що сприяє 

збільшенню норми виробки автосамоскидів. 

Зі збільшенням відстані транспортування порід розкриву норма виробки 

автосамоскидів буде зменшуватися. На даний час відстань транспортування 

порід розкриву на кар’єрі №2 ПАТ «Веско» становить 2,8 км. В роботі 

досліджено зміна норми виробки автосамоскида при збільшенні відстані 

транспортування Нр.а.=f(lтр): 
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На основі залежності норми виробки автосамоскидів від відстані 

транспортування Нр.а.=f(lтр) можна зробити висновок, що значення норми 

виробки автосамоскида обернено пропорційне відстані транспортування 

пухкого розкриву. Зміна продуктивності автосамоскидів при завантаженні їх 

різнотипними екскаваторами в умовах кар’єру №2 ПАТ «Веско» відбувається за 

однаковими залежностями. Тобто типорозмір екскаватора не впливає на 

зменшення продуктивності транспортних засобів зі збільшенням плеча 

відкатки. 

 

Висновки: на основі проведених досліджень можна стверджувати, що 

типорозмір екскаватора впливає не суттєво на норму виробки автосамоскидів 

(враховуючи ціле значення дробової частини ковша). Враховуючи збільшення 

продуктивності екскаватора Volvo EC480 в 1,4 рази при роботі з 

автосамоскидами Volvo A40G (в порівнянні з проектною продуктивністю 

екскаватора) можна зробити висновок, що циклічна технологія відпрацювання 

порід розкриву для умов кар’єру № 2 ПАТ «Веско» комплектована 

екскаватором Volvo EC480 (3,2 м3) та автосамоскидами Volvo A40G 

(вантажністю 39 т) забезпечить найбільш ефективне виймання пухких порід 

розкриву. 

Відповідно до робочого проекту [3] роботи з відпрацювання порід 

розкриву на кар’єрі №2 ведуться орендованою технікою, то для забезпечення 

оптимальної ефективності робіт доцільно компонувати циклічну технологію 

відпрацювання розкриву комплексами «екскаватор Volvo EC480 –

 автосамоскидами Volvo A40G». 

3.4.2 Аналіз технологічної взаємодії автосамоскидів з забійними 

екскаваторами 

На основі виконаних досліджень залежності продуктивності основного 

виробничого обладнання від різного компонування циклічної технології 

відпрацювання порід розкриву можна зробити висновок про доцільність 

використання в якості транспортного обладнання автосамоскидів Volvo A40G 
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вантажністю 39 т при завантаженні їх екскаваторами CAT 336 D2L та Volvo 

EC480. При цьому, за рахунок збільшення корисного використання 

екскаваторів в часі, продуктивність екскаваторів CAT 336 D2L та Volvo EC480 

збільшується в 1,1 і 1,3 рази відповідно у порівнянні з продуктивністю 

екскаваторів при роботі з усіма типорозмірами автосамоскидів (існуюча 

технологія). В той же час, на основі проведених досліджень, можна 

стверджувати, що типорозмір екскаватора впливає не суттєво на норму виробки 

автосамоскидів (відхилення норм виробки автосамоскидів при завантаженні їх 

різними екскаваторами менше 2%).  

Відповідно до даних робочого проекту [3] все обладнання, задіяне на 

вийманні порід розкриву, орендується і для забезпечення продуктивності 

кар’єру по розкриву станом на 2019 рік (обсяг виймання 6547 тис. м3) потрібно 

7 екскаваторів: один CAT 336 D2L та шість Volvo EC480. 

При запропонованій компоновці циклічної технології потреба в 

екскаваторах становить: 

 

– при використанні екскаваторів Volvo EC480: 

8,5
8,00181411

0005476

..
. 







гтК
річна
b

H

розкривуV
ексN  одиниць 

де  – річний обсяг виймання порід розкриву, м3; розкривуV

річна
b

H  – річна норма виробки екскаватора Volvo EC480, м3; 

..гтК  – коефіцієнт технічної готовності обладнання,  = 0,8. ..гтК

 

– при використанні одного екскаватора CAT 336 D2L та екскаваторів 

Volvo EC480: 

9,4
8,00181411

8359850005476

..

336 CAT
. 
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де  – річний обсяг виймання порід розкриву, м3; розкривуV
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річнаH

336 CAT
 – річна норма виробки екскаватора CAT 336 D2L, м3; 

річна
b

H  – річна норма виробки екскаватора Volvo EC480, м3; 

..гтК  – коефіцієнт технічної готовності обладнання,  = 0,8. ..гтК

 

Тобто, при впровадженні запропонованої компоновки обладнання на 

розкривних роботах для забезпечення продуктивності кар’єру по розкриву 

достатньо шести екскаваторів: одного CAT 336 D2L та п’яти Volvo EC480 або 

шести Volvo EC480. 
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4 ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ 

4.1 Перелік основних нормативних документів 

Розділ складено на підставі НПАОП 14.3-7.02-06 «Загальні вимоги 

охорони праці для працівників гірничодобувних підприємств». Охорона праці 

робітників повинна забезпечуватися дотриманням КЗпП, діючих норм, правил, 

ДЕСТів, інструкцій та інших відомчих документів. 

Охорона праці на підприємстві ПрАТ «Огнеупорнеруд» здійснюється на 

підставі Закону України «Про охорону праці» та колективного договору між 

адміністрацією і профкомом підприємства, а також згідно з іншими 

нормативними документами. Основні з них: 

- «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 

відкритим способом», затверджені наказом Держкомітету України з нагляду за 

охороною праці від 18.03.2010 року № 61 (НПАОП 0.00-1.24-10); 

- «Правила охорони праці при експлуатації електрообладнання та 

електромереж на відкритих гірничих роботах», затверджених Наказом МНС 

України від 05.04.2012 року № 671 (НПАОП 0.00-1.58-12). 

4.2 Вимоги безпеки при проведенні гірничих робіт 

Для безпечного відпрацьовування Октябрського родовища вогнетривких 

глин необхідно здійснювати контроль за станом їх бортів, траншей, уступів, 

укосів і відвалів (НПАОП 0.00-1.24-10). У разі виявлення ознак зрушення порід, 

роботи необхідно припинити. 

Допускається відпрацювання уступів висотою до 10 м шарами за умови 

тимчасового погашення уступів на проміжному контурі і виведення уступів на 

проектний контур. При цьому висота забою повинна бути не більше півтори 

максимальної висоти черпання екскаватора при розробці першого (верхнього) 

шару і висоти черпання при розробці наступних (нижніх) шарів. 

Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі 

електропостачання та зв'язку необхідно розміщувати на робочих майданчиках 

уступів за межами призми обвалення. 
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Параметри призми обвалення уступів кар'єрів і ярусів відвалів повинні 

визначати геологічна і маркшейдерська служби гірничого підприємства або 

спеціалізована організація, що має дозвіл (ліцензію) на виконання такого виду 

робіт, з урахуванням фізико-механічних властивостей порід, а також 

навантажень на уступи і яруси, створюваних устаткуванням. 

Запобіжні берми повинні бути горизонтальними або з ухилом в бік борта 

кар'єра, очищатися від шматків породи і сторонніх предметів. Берми, за якими 

систематично пересуваються працівники, необхідно огороджувати відповідно 

до проекту. 

Гірничі і транспортні машини повинні бути забезпечені діючими 

сигнальними пристроями, гальмами, огорожею доступних обертових частин, 

протипожежними засобами, освітленням, комплектом справного інструменту і 

контрольно-вимірювальною апаратурою. Забороняється робота на несправних 

механізмах. 

Гірничі роботи повинні вестися відповідно до розроблених паспортів та 

рекомендацій ведення гірничих робіт в кар'єрі. Затверджені головним 

інженером шахти паспорти визначають допустимі розміри робочих площадок, 

берм, розміщення обладнання. 

Паспорти повинні знаходитися на гірничих машинах. Забороняється 

ведення гірничих робіт без затвердженого паспорта, а також з відхиленнями від 

нього. Всі ІТП і робітники ділянок повинні бути з ними ознайомлені. 

При експлуатації автомобільного транспорту необхідно керуватися 

«Правилами дорожнього руху» і «Правилами з охорони праці на 

автомобільному транспорті». 

Швидкість і порядок руху автомобілів, автомобільних і тракторних 

поїздів на дорогах кар'єра визначається з урахуванням дорожніх умов. Рух 

автомобілів на технологічних дорогах необхідно регулювати відповідними 

знаками. 

На ділянках автомобільних доріг тимчасово невідповідних, нормативним 

параметрам встановлюються додаткові знаки. Такі ділянки повинні бути 



 71
нанесені на плани гірничих робіт і технологічний персонал повинен бути 

ознайомлений з їх наявністю. 

Всі роботи в кар'єрі повинні проводитися з дотриманням «Правил 

охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 

способом», «Закону України про охорону праці». 

4.3 Засоби безпеки виробничих процесів  

Всі роботи, пов'язані з видобутком корисних копалин, повинні 

проводитися відповідно до НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під 

час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» з дотриманням 

відповідних інструкцій по робітничим професіям. 

Всі види ремонтів гірничого, транспортного та дорожньо-будівельного 

обладнання повинні виконуватися відповідно до затверджених графіків 

планово-попереджувальних ремонтів (ППР). На всі види ремонтів повинні бути 

складені інструкції з безпечного виконання робіт. 

Передбачаються наступні організаційні заходи безпеки виробничих 

процесів: 

- робітники при прийомі на роботу і при виконанні роботи проходять 

інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання 

першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки 

в разі виникнення аварій; 

- робітники, задіяні на роботах згідно Переліку робіт з підвищеною 

небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному підборі, проходять 

щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-

правових актів, з урахуванням конкретних видів робіт; 

- всі робітники при прийомі на робот проходять медичний огляд 

відповідно до наказу МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р, в подальшому – 

періодичний медичний огляд один раз на рік; 

- всі спеціалісти і робітники відповідно до затверджених норм 

забезпечуються і зобов'язані користуватися спецодягом і взуттям, захисними 

касками, окулярами та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), 
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- не рідше одного разу на тиждень необхідно проводити інспекторський 

нагляд з метою контролю стану охорони праці на дільницях і в виробничих 

цехах; 

- систематично проводити комплексні перевірки і вести профілактичну 

роботу, спрямовану на попередження виникнення аварійних ситуацій і 

зниження виробничого травматизму. 

Вимоги НПАОП 14.3-7.02-06 є обов'язковими для роботодавців і всіх 

працівників гірничодобувних підприємств незалежно від форми власності. 

Передбачено регулювання правових відносин у сфері діяльності 

гірничодобувних підприємств з питань охорони праці Кодексом законів про 

працю України, Гірничим Законом України, Законами України «Про охорону 

праці» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». Захисні засоби повинні підтримуватися в 

робочому стані, шкідливі речовини і відходи необхідно видаляти або зберігати 

у відповідних умовах, щоб вони не завдавали шкідливого впливу і небезпеки 

для здоров'я працівників. Робочі місця передбачено обладнати відповідно до 

основних положень і вимог ергономіки. По кожній робочій зоні передбачено 

закріплення відповідальної особи, яка повинна мати необхідні досвід роботи і 

кваліфікацію для виконання цих функцій. 

Контроль за безпечним веденням гірничих робіт і захистом здоров'я 

працівників при виконанні виробничих операцій повинен здійснюватися 

особами, що мають необхідний досвід, кваліфікацію і призначаються 

роботодавцем або уповноваженою ним особою. 

Особа, яка здійснює контроль, повинна відвідувати робочі зони як 

мінімум один раз за зміну, відповідно до системи управління охороною праці 

на підприємстві. 

У кожній робочій зоні повинна перебувати достатня для виконання 

відповідних завдань кількість працівників, які мають необхідну кваліфікацію, 

досвід і освіту. 
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4.4 План ліквідації і локалізації аварій  

4.4.1 Загальна частина 

Система протиаварійного захисту та безпеки проведення гірничих робіт 

включає: 

- нормативно-правові акти та технічну документацію з безпеки гірничих 

робіт; технічні та організаційні заходи щодо запобігання аварій і катастроф; 

- план ліквідації аварії; 

- систему заходів щодо оповіщення про аварії; 

- порядок обслуговування гірничих підприємств державними галузевими 

або регіональними службами рятувальників, 

- заходи з організації аварійних і рятувальних робіт. 

План ліквідації аварій є єдиним і відображає дійсний стан гірничих робіт. 

При зміні стану гірничих робіт, що призвело до зміни шляхів евакуації 

людей і обладнання, а також при інших змінах, які істотно впливають на 

ліквідацію аварій, в план вносяться відповідні корективи, які затверджуються 

головним інженером кар'єра. 

При зміні складу посадових осіб, що беруть участь в ліквідації аварій за 

планом, також вносяться відповідні зміни і новопризначені особи знайомляться 

з планом під розпис. 

Головний інженер (або інша особа) є відповідальним керівником робіт з 

ліквідації аварій і знайомить зі справжнім планом всіх осіб, причетних до 

ліквідації аварій. 

План ліквідації аварій зберігається у керівника робіт по ліквідації аварій 

(головного інженера, гірничого майстра). 

4.4.2 Пожежна безпека  

Все обладнання, задіяне на гірничих роботах, має відповідати нормам і 

правилам пожежної безпеки. Паливно-мастильні та обтиральні матеріали на 

робочих місцях повинні зберігатися в замкнених металевих ємностях в 

кількості, що не перевищує добової потреби в кожному з видів матеріалів. 
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Зберігання легкозаймистих речовин (бензин, газ та ін.) на робочих 

місцях не допускається. 

Згідно ПАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні» на 

кожному екскаваторі необхідно мати справний порошковий або 

вуглекислотний вогнегасник. 

Проектом розробки ділянки родовища передбачені профілактичні заходи 

протипожежного режиму, які включають: 

- утримання в належному стані проходів і шляхів евакуації людей; 

- систематичне прибирання робочих місць і приміщень, їх огляд після 

закінчення роботи; 

- забезпеченість проїздів і підходів до будівель і споруд; 

- контроль умов зберігання пально-мастильних та інших матеріалів; 

- дотримання пило-газового режиму; 

- наявність на експлуатуючому гірничотранспортному устаткуванню 

заправлених вогнегасників встановленого зразка. 

На всіх робочих місцях, в цехах та інших об'єктах повинні бути інструкції 

з пожежної безпеки із зазначенням шляхів виходу при виникненні пожежі. 

При оформленні на роботу всі працівники повинні пройти 

протипожежний інструктаж на робочому місці, а особи, зайняті на ділянках з 

підвищеною пожежонебезпекою, повинні пройти навчання і здати іспити з 

пожежно-технічного мінімуму. 

Відповідальність за пожежну безпеку несе адміністрація ПрАТ 

«Огнеупорнеруд» на підставі типових і відомчих Правил пожежної безпеки 

призначає відповідальних за організацію пожежної безпеки на виробничих 

ділянках. 

Дії персоналу підприємства в разі пожежі регламентуються «Планом 

ліквідації аварій» (ПЛА). 

4.4.3 Протиаварійний захист 

Протиаварійний захист кар'єра, проммайданчика повинен забезпечувати 

попередження аварійних ситуацій шляхом реалізації комплексу заходів, 
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визначених проектними рішеннями, а в разі їх виникнення – порятунок 

людей, локалізацію та ліквідацію аварії. 

Найважливішою складовою частиною протиаварійних заходів є 

забезпечення гарантованого захисту життя і здоров'я людей, збереження 

виробничого потенціалу підприємства, а також підвищення безпеки об'єктів з 

урахуванням ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру. 

Організація, що експлуатує кар'єр, повинна: 

- брати участь в технічному розслідуванні причин аварії на виробничому 

об'єкті, вживати заходів щодо усунення зазначених причин та профілактики 

подібних аварій; 

- аналізувати причини виникнення інциденту на виробничому об'єкті; 

- вести облік аварій і інцидентів на виробничому об'єкті. 

На кар'єрі № 2 і хоззоні діє система оповіщення людей про аварію, 

знаходяться засоби доставки потерпілих від аварії в медичні установи, а також 

зв'язок з підрозділами МНС, медичними установами і пожежною охороною. 

ПрАТ «Огнеупорнеруд» в період експлуатації повинно мати план 

ліквідації аварій (ПЛА), розроблений на основі аналізу ризику аварій та 

інформаційного моніторингу стану протиаварійного захисту. При відсутності 

затвердженого ПЛА забороняється ведення робіт в кар'єрі. 

До введення в дію ПЛА головний інженер зобов'язаний організувати його 

вивчення працівниками підприємства в частині, яка їх стосується, і ознайомити 

з маршрутами евакуації людей у разі виникнення аварійних ситуацій. 

Вивчення позицій ПЛА і ознайомлення всіх працівників кар'єра з 

маршрутами евакуації передбачено в наступних випадках: 

- при влаштуванні на роботу і при переході на інше робоче місце; 

- до введення в дію нового ПЛА; 

- при коригуванні ПЛА в частині, що стосується конкретного робочого 

місця.  

Забороняється допуск в кар'єр людей, не ознайомлених з ПЛА, в частині, 

що їх стосується. 
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При виникненні аварії на кар'єрі вводиться в дію ПЛА.  

Керівник робіт з ліквідації аварії зобов'язаний організувати виконання 

заходів з порятунку людей, ліквідації та локалізації аварії, передбачених 

позиціями ПЛА. 

Керівником робіт по ліквідації аварії повинен бути головний інженер, а на 

період його відсутності – гірничий майстер або інша посадова особа, 

призначена наказом. Особи, на яких покладено обов'язки керівників робіт з 

ліквідації аварії, зобов'язані мати допуск до керівництва такими роботами. 

Рішення керівника робіт по ліквідації аварії, спрямовані на порятунок 

людей і ліквідацію аварії, є обов'язковими для всіх осіб і організацій, що беруть 

участь в ліквідації аварії, крім випадків, встановлених Державною службою 

України з питань праці, або якщо рівень ризику цих рішень відповідає 

прийнятному (виправданому) ризику безпеки ведення аварійно-рятувальних 

робіт. 

У місцях, визначених ПЛА, повинні бути встановлені сигнальні пристрої і 

знаки безпки, узгоджені з Державною службою України з питань праці. 

Проектування, будівництво та експлуатація кар'єра № 2 повинні вестися з 

урахуванням забезпечення ефективного ведення аварійно-рятувальних робіт. 

При розробці планів ліквідації аварій повинні бути встановлені зони 

ураження при пожежах, вибухах, раптових викидах, обваленнях, проривах 

води, проникненні отруйних і хімічних речовин. 

4.4.4 Можливі аварії і умови, небезпечні для життя людей 

Сповзання і обвалення бортів кар'єра. 

При виявленні початку зсувних явищ або обвалення борту, люди і 

механізми виводяться з небезпечної зони. 

Підступи до місця зсуву, обвалу перекриваються. Роботи з ліквідації 

аварії проводяться після повного припинення руху гірничих порід за спеціально 

розробленим планом організації робіт. 

Роботи з попередження подальшого розвитку аварії можуть проводитися 

до повного припинення руху гірничих порід, але тільки за спеціальним 
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проектом з урахуванням місцевих умов, що склалися в результаті виникнення 

аварії. 

Виникнення пожеж на гірничому, транспортному і допоміжному 

обладнанні. 

При виникненні пожеж на гірничих, транспортних машинах та іншому 

обладнанні обслуговуючий персонал повинен негайно повідомити за 

допомогою зв'язку особу, відповідальну за ліквідацію аварії і приступити до 

гасіння пожежі наявними засобами первинного пожежогасіння. 

Якщо об'єкт пожежі електрифікований, то до початку гасіння пожежі він 

повинен бути відключений від джерела електроживлення. 

Якщо об'єкт пожежі є носієм горючих речовин (бензин, газ, дизельне 

паливо та ін.) і виникає загроза вибуху пального, або є ймовірність травмування 

обслуговуючого персоналу – всі люди повинні покинути об'єкт пожежі і 

віддалитися на безпечну відстань. Подальша ліквідація пожежі здійснюється 

спеціалізованими пожежними підрозділами. 

Зіткнення транспортних засобів і падіння їх в гірничі виробки. 

При зіткненні автомобільного транспорту, а також різних допоміжних 

механізмів, або падіння їх в гірничі виробки, робочі та інженерно-технічні 

працівники виконують такі першочергові дії: 

- надають першу, долікарську допомогу потерпілому; 

- використовуючи засоби зв'язку, інформують особу, яка відповідає за 

ліквідацію аварії і, при необхідності, викликають швидку допомогу. 
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5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

5.1 Розрахунок потреб в дизпаливі та змащувальних матеріалах 

Розрахунок виконано на основі даних наведених в робочому проекті [3]. 

Результати розрахунків наведено в таблицях 5.1, 5.2. 

 

Таблица 5.1 – Розрахунок річної потреби в паливо-мастильних матеріалах 

для автотранспорту на розкривних роботах 

Показники Величина показника 

Модель автосамоскида Volvo 6*4 E; Volvo A40G 

Кількість перевезеного матеріалу, тис.т 15617,28 

Кількість ходок, шт. 16239 

Пробіг, км 64306,4 

Питомі витрати д/п, л/100 км 30 

Кількість автосамоскидів, шт 24,5 

Кількість д/п, тис.л 525,2 

Змащувальні матеріали 11,8% від д/п, т 62,0 

 

Таблица 5.2 – Розрахунок потреб в паливо-змащувальних і обтиральних 

матеріалах для екскаваторів на розкривних роботах 
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Існуючий 6547 7810 7 54670 21,9 1197,3 17,9 141,3 

Запропонований 6547 7810 6 46860 21,9 1026,2 15,4 121,1 
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5.2 Розрахунок вартості паливно-мастильних матеріалів 

Вартість паливно-мастильних матеріалів визначена для одного року 

роботи за мінімальними ринковими цінами. Так вартість дизпалива дорівнює 

21 500  грн/тис. л, бензину А-80 дорівнює 21 500 грн/тис. л, вартість 1 т мастил 

(в середньому) дорівнює 16 000 грн. Результати розрахунків наведені в 

таблиці 5.3. 

 

Таблиця 5.3 – Вартість паливно-мастильних матеріалів при виконанні 

розкривних робіт 

Існуюча циклічна 
технологія 

Запропонована технологія 
Види робіт і 
найменування 
матеріалів Кількість 

Вартість, 
тис. грн 

Кількість 
Вартість, 
тис. грн 

Дизпаливо, тис. л 1722,5 37033,2 1551,4 33355,8 
Бензин А-80, тис. л 17,96 386,1 15,39 331,0 
Масла, т 203,3 3252,5 183,1 2929,5 
ВСЬОГО:  40671,7  36616,3 

 

5.3 Розрахунок фонду оплати праці 

Таблиця 5.4 – Фонд оплати праці на розкривних роботах 

Кількість працівників 
Варіант 

С
ер
ед
ня

 
за
ро
бі
тн
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пл
ат
а,

 
гр
н 

Екскаваторна 
дільниця 

Авто-
транспорт 

Всього 

ФОП, 
тис. грн 

Існуючий варіант 7000 14 50 64 5376 
Запропонований 

варіант 
7000 12 50 62 5208 

 

5.4 Витрати на оренду екскаваторів 

Середня вартість машино-години роботи екскаватора на ринку оренди 

аналогічного обладнання становить 850 грн/м-год. З ПДВ без екіпажу та без 

дизельного пального. Тоді витрати на оренду екскаваторів за існуючим і 
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запропонованим варіантами циклічної технології ведення розкривних робіт 

становитиме (табл. 5.5): 

 

Таблиця 5.5 – Вартість оренди екскаваторів за варіантами компонування 

циклічної технології відпрацювання порід розкриву 

Варіант 

компонування 

циклічної 

технології 

Напрацювання 

машино-годин 

екскаватором 

Кількість 

екскаваторів

Напрацювання 

машино-

годин, год 

Розцінка 

оренди 

машино-

години, грн./м-

год. 

Вартість 

оренди, 

тис. 

грн.. 

Існуючий 7810 7 54670 850 46469,5 

Запропонований 7810 6 46860 850 39831 

5.5 Експлуатаційні витрати  

Експлуатаційні витрати та питомі витрати на виконання розкриву 

встановлені на основі даних наведених в табл. 5.1-5.5 і відображено в таблиці 

5.6. 

 
Таблиця 5.6 – Калькуляція вартості розкривних робіт за існуючою та 

запропонованою циклічними технологіями, тис. грн 

Статті витрат Існуюча циклічна 
технологія, тис. грн. 

Запропонована циклічна 
технологія, тис. грн. 

Заробітна плата 5376 5208 
Премія (40%) 2150,4 2083,2 
Нарахування на заробітну плату (22%) 1655,808 1604,064 
Вартість паливно-мастильних матеріалів 40671,7 36616,3 
Невраховані витрати, 5% 2492,7 2275,6 
Оренда екскаваторів 46469,5 39831 
ВСЬОГО: 98816,1 87618,2 
Об'єм розкриву, тис. м3 6 547 6 547 

Собівартість розкриву, грн./м3 15,09 13,38 

 

На основі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що 

відпрацювання порід розкриву за запропонованою компоновкою циклічної 

технології в умовах кар’єру №2 Октябрського родовища вогнетривких глин 

сприятиме зменшенню питомих витрат на виконання розкриву на 11,3%. 
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ВИСНОВКИ 

В ході виконання кваліфікаційної роботи проаналізовано гірничо-

геологічні умови ведення розкривних робіт на кар’єрі №2 ПАТ «Веско» з 

метою обґрунтування технології ведення робіт на розкривові. При виконанні 

роботи отримані наступні результати досліджень: 

1. Виконано дослідження технологічних взаємозв’язків автосамоскидів з 

забійними екскаваторами. Встановлено, що великий вплив на продуктивність 

автосамоскидів в ланцюгу з одноківшевими екскаваторами має співвідношення 

геометричних місткостей ковша екскаватора і кузова автосамоскида, що 

впливає на величину дробової частини ковша і число циклів навантаження. 

2. В ході досліджень встановлено, що змінна продуктивність екскаватора 

прямопропорційна кількості ковшів екскаватора, що завантажуються в кузов 

автосамоскиду. Для умов кар’єру №2 Октябрського родовища вогнетривких 

глин, максимальна норма виробки екскаваторів CAT 336 D2L та Volvo EC480 

досягається при використанні в якості транспортного обладнання на розкриві 

автосамоскидів Volvo A40G вантажністю 39 т (продуктивність екскаваторів 

збільшується в 1,1 і 1,3 рази відповідно у порівнянні з проектною 

продуктивністю екскаваторів при роботі з усіма типорозмірами 

автосамоскидів). Це пояснюється мінімальними витратами часу на очікування 

автосамоскидів і установку їх під завантаження та збільшенням часу корисного 

використання виймально-навантажувального обладнання. 

3. При обґрунтуванні технології розкривних робіт в кар’єрі ПАТ «Веско» 

встановлено, що для автосамоскида Scania P440 максимальна ефективність 

використання вантажності автосамоскиду досягається при місткості ковша 

екскаватора 2,1 м3 (відхилення продуктивності 0,67%), для Volvo 6*4 E – 2,5 м3 

(відхилення продуктивності 0,88%), для Volvo 8*4 E – 1,5 м3 (відхилення 

продуктивності 0,57%), для Volvo A40G – 2,5 м3 (відхилення продуктивності 

0,15%). Для умов кар’єру №2 ПАТ «Веско» найбільша ефективність 

використання вантажності автосамоскидів досягається при їх роботі з 

екскаватором CAT 336 D2L (2,1 м3): для Scania P440, Volvo 8*4 E та 
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Volvo A40G відхилення продуктивності від технічної становить 0,67%, для 

Volvo 6*4 E – 4,64%. 

4. Встановлено, що норма виробки автосамоскидів при їх завантаженні 

екскаваторами CAT 336 D2L і Volvo EC480 відрізняється не суттєво, тобто 

норма виробки автосамоскидів при роботі з екскаватором CAT 336 майже 

тотожна нормі виробки з екскаватором Volvo EC480. Це пояснюється тим, що 

при завантаженні автосамоскидів екскаватором Volvo EC480 зменшується час 

завантаження, а отже і час рейсу, що сприяє збільшенню норми виробки 

автосамоскидів. 

5. На основі проведених досліджень можна стверджувати, що типорозмір 

екскаватора впливає не суттєво на норму виробки автосамоскидів. Враховуючи 

збільшення продуктивності екскаватора Volvo EC480 в 1,4 рази при роботі з 

автосамоскидами Volvo A40G (в порівнянні з фактичною продуктивністю 

екскаватора) можна зробити висновок, що циклічна технологія відпрацювання 

порід розкриву для умов кар’єру № 2 ПАТ «Веско» комплектована 

екскаватором Volvo EC480 (3,2 м3) та автосамоскидами Volvo A40G 

(вантажністю 39 т) забезпечить найбільш ефективне виймання пухких порід 

розкриву. 

6. Встановлено, що впровадження запропонованої компоновки 

обладнання на розкривних роботах дозволить зменшити кількість екскаваторів 

на одну одиницю, що сприятиме зменшенню питомих витрат на виконання 

розкриву на 11,3%. 

7. В ході обґрунтування технології розкривних робіт в кар’єрі ПАТ 

«Веско» встановлено, що доцільно використовувати в якості транспортного 

обладнання автосамоскидів Volvo A40G вантажністю 39 т при завантаженні їх 

екскаваторами CAT 336 D2L та Volvo EC480. 
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Додаток А 

 
 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 
 

№ 
Розмір 
Аркуша 

Позначення Наіменування 
Кількість 
Аркушів 

Примітка

   Документация   

1 А4 ВГР.МР.19.09.ПЗ. 
Пояснювальна 

записка 
88  

      

   
Графічні 
матеріали 

  

2 А4 ВГР.МР.19.09.ДМ 
Демонстраційні 

матеріали 
17  
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Руднєва Миколи Вікторовича 
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