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ВСТУП 

Актуальність теми: Вапняки – осадові гірські породи, які складаються 

головним чином з кальциту. За складом домішок виділяють вапняки піщанисті, 

доломітизовані, бітумінозні та ін. За походженням розрізняють вапняки 

хемогенні й біогенні, які можуть складати рифи. На території України вапняки 

поширені в різновікових нашаруваннях порід.  

Потреба металургійної промисловості України в флюсових вапняках до 

2014 року – 20 – 25 млн.тон на рік – практично повністю задовольнялася за 

рахунок видобутку на кар’єрах, розташованих в Донецькій області та в Криму, де 

зосереджено 97% розвіданих запасів вапняків для металургійної промисловості. 

Після 2014 року в Україні виник катастрофічний дефіцит флюсової сировини. 

Дефіцит флюсової сировини може бути покрито за рахунок родовищ аналогічних 

вапняків, розвіданих для потреб цукрової промисловості та для інших цілей, які 

не використовуються. 

Вапняки більшості родовищ, розвіданих в якості сировини для 

технологічних потреб цукрової промисловості на території Вінницької, 

Хмельницької, Тернопільської, Львівської областей, Івано-Франківської, 

Чернівецької областей, повністю відповідають вимогам до карбонатної сировини 

для металургійної промисловості 

Вимогам до вапняків для металургійної промисловості відповідає також 

значна частина вапняків, розвіданих для випалювання вапна та окремі родовища, 

розвідані для виробництва будівельного щебеню і враховані державним 

балансом як будівельний камінь. 

Вапняки аналогічних родовищ, що розробляються на території згаданих 

областей, на даний, час успішно використовуються металургійними заводами 

України. 

Враховуючи застарілість обладнання, що застосовується на кар’єрах з 

видобутку вапняків та відсутність впровадження новітніх підходів до виймання 

корисної копалини та її переробки, питання підвищення ефективності 

видобувних робіт є напрочуд актуальним. Особлива увага, під час вирішення 
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поставленої задачі, приділялася дослідженню впливу запропонованої технології 

відпрацювання вапняків на виймально-навантажувальні та транспортні процеси. 
 

Мета роботи: підвищення ефективності видобувних робіт в умовах 

ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» шляхом впровадження сучасного видобувного і 

переробного обладнання. 
 

Для вирішення поставленої мети визначені основні завдання роботи: 

1. Аналіз наукових напрацювань та робіт провідних вчених із підвищення 

ефективності видобувних робіт на кар’єрах твердих нерудних корисних копалин; 

2. Визначення новітніх підходів та технологій ведення видобувних робіт із 

застосуванням мобільного дробильно-сортувального обладнання на вапнякових 

кар’єрах та організація гірничих робіт при роботі комплексу мобільного обладнання; 

3. Встановлення зміни продуктивності виймально-навантажувального 

обладнання на обслуговуванні комплексу у порівнянні з завантаженням в 

автосамоскиди; 

4. Дослідження зміни продуктивності автосамоскидів при обслуговуванні 

мобільного комплексу у порівнянні з існуючим варіантом відпрацювання 

вапняків на кар’єрі ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»; 

5. Економічна оцінка ефективності впровадження технології 

відпрацювання вапняків комплексами мобільного обладнання. 
 

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному: 

Запропоновані рішення з ведення видобувних робіт в умовах вапнякового 

кар’єру ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» дозволить суттєво зменшити вихід 

відходів гірничого виробництв,а підвищить ефективність застосування 

виймально-навантажувального обладнання, зменшить середню відстань 

транспортування корисної копалини за рахунок скорочення відстані доставки 

відходів гірничого виробництва на відвал, підвищить ефективність використання 

автосамоскидів, зменшить потребу в транспортному обладнанні на видобутку та 

зменшить собівартість корисної копалини. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА 

1.1 Загальні відомості  

Нігинсько-Вербецьке родовище вапняків знаходиться в Кам`янець-

Подільському районі Хмельницької області в 0,5-0,8 км на схід від станції Нігин 

Південно-Західної залізниці, яка сполучає м. Кам`янець-Подільський і 

м. Хмельницький. Районний центр м. Кам’янець-Подільський, розташований за 

15 км. на південь від родовища (рис.1). Поблизу села (0,5 – 6 км) Вербка, Нігин, 

Чечельник, Сахкамінь. У безпосередній близькості в 0,3 -1,0 км на захід від 

родовища проходить залізниця, що сполучає м. Каменец-Подільський із 

ст. Гречани, розташованою на залізничній. лінії Київ, - Хмельницький. 

Найближчими залізничними станціями є ст. Нігин, що знаходиться в 3 км на 

південь Нігинского ДСЗ і ст. Балин в 6 км на північ від заводу [1]. 

Родовище витягнуте з північного-заходу на південний-схід на 2,9 км при 

ширині від 150 м до 600 м. 

У рельєфі родовища спостерігається дві підвищені ділянки (у північній і 

південній частині). Максимальні позначка поверхні досягають 330 м. 

Перевищення поверхні родовища над навколишньою рівниною складає 45 - 

65 м. Абсолютні позначки покрівлі вапняків коливаються в широких межах: від 

276,8 до 348,4 м, зменшуючись загалом з вершини гряди до схилів. 

Загальне пониження рельєфу чітко простежується від гребеня гряди до її 

крайових частин. Межі родовища визначаються конфігурацією товтрової гряди і 

проходить по її схилах. 

У центральній і північній частинах родовища вершина гряди розпадається 

на ряд невеликих горбів з пологими схилами, що чітко виділяються в рельєфі. 

Схили гряди пологі, без прямовисних обривів. На вершині гряди є численні 

невеликі виходи рифових вапняків. 

Гідрогеологічна мережа району представлена лівими притоками р. Дністер: 

р.р. Смотрич і Мукша протікає в 6 -7 км на захід від ст. Нігин, р. Мукша - в 2,5 - 

3.0 км на схід. Клімат району помірно-континентальний з жарким літом і 
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помірно холодної зими. Середньорічна температура повітря складає + 7,6оС. 

Найжаркішими місяцями являються червень( + 17,2 оС), липень(+ 19,2оС) і 

серпень(+18,5оС), найбільш холодними – грудень( -2,5оС), січень(-5,3оС) і лютий 

(- 3,8оС). 

 

Рисунок 1.1 – Ситуаційний план розташування Нігинсько-Вербецького 

родовища вапняків 
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Середньорічна кількість опадів – 572 мм. Найбільша кількість опадів 

випадає в літні місяці у вигляді злив. Мінімальна кількість опадів спостерігається 

взимку. Висота снігового покриву досягає 36 см, а число днів зі сніговим 

покривом до 90. 

У осінньо-зимовий період переважають вітри південно-східного і північно-

західного напрямів, що досягають іноді значної сили. Влітку дмуть слабкіші 

вітри північного і південного напрямів. 

Методика геологорозвідувальних робіт на родовищі була визначена 

характерними особливостями товтрової гряди, викликаними її геологічною 

будовою, геоморфологічними особливостями. 

Відповідно до цих особливостей, при проведенні розвідувальних робіт було 

прийнято розташування виробок по розвідувальних лініях (профілям), 

орієнтованому в хрест простягання гряди, з наступними відстанями між 

окремими виробками і розвідувальними лініями: відстані між розвідувальними 

лініями для категорії А - 100 м, В - 150 м, С1 - 300 -400 м; відстані між виробками 

в розвідувальних лініях для категорії А - 75-100 м, В - 100-150 м і С1 - 150-200 м. 

Загальний об'єм буріння склав 1028 м і на стадії розвідувальних робіт - 2943,1 м. 

1.2 Геологічна будова родовища  

Геологічна будова родовища визначається його приуроченістю до ділянки 

товтрової гряди, витягнутої в субмеридіальному напрямі між с. Нігин і с. Вербка. 

У геологічній будові родовища в межах розвіданих глибин беруть участь 

породи крейдового, неогенового і четвертинного віку. Ті, що підстилають товщу 

рифогенних вапняків породи сеноманського ярусу розкриті в межах родовища в 

різних його частинах. Представлені вони сірувато-зеленими кварцево-

глауконітовими пісками рідкісними малопотужними прошарками і лінзами 

піщаників. Піски дрібнозернисті глинисті. 

Розкрита потужність сеноманських відкладень коливається від 1,0 до 7,1 м. 

Покрівля цих відкладень досить рівна, носить спокійний характер. Абсолютні 

позначки коливаються в межах 223-226 м. Тільки у крайньому південно-західному 

куті родовища відмічено деяке пониження покрівлі сеноманських відкладень до 
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позначки 217,5 м. На рівній поверхні сеноманських пісків залягає потужна 

товща рифогенних вапняків, що складають товтрову гряду. Складені вони різними 

органогенними вапняками, що закономірно змінюють один одного у 

вертикальному розрізі і в напрямі від осьової частини товтрової гряди до її 

крайових частин. 

Перехід від верхньотортонських до нижньосарматських вапняків і зміна 

комплексу корисних копалин відбувається дуже поступово, без різких літолого-

стратиграфічних змін. Значна частина розрізу рифогенної товщі містить фауну 

змішаного характеру. 

Зміна характеру рифоутворення на межі тортона і сармата виразилося тільки 

в деякій зміні видового складу рифоутворювачів. Якщо у верхньому тортоні 

переважають виключно вапняки, разом з літотамніями, значну роль в 

рифоутворені починають грати черв'яки і моховатки. Найбільш високі позначки 

покрівлі вапняків відзначаються на вододільній частині товтр. Осторонь схилів 

відзначається круте падіння покрівлі рифогенних вапняків. Осьова лінія покрівлі 

вапняків є в плані слабо звивистою лінією, витягнутою з південно-сходу на 

північно-захід. У вертикальному розрізі по осьовій частині товтр відзначається 

ряд місцевих підвищень і понижень покрівлі рифогенних порід, що утворюють 

ланцюжок невеликих височин другого порядку з перевищенням їх над 

сідловиною на 10-12 м. Найбільш високі позначки покрівлі вапняків зафіксовані 

в південній частині родовища, до південно-сходу і сходу від діючого кар'єру. Тут 

вони досягають 345,2-348,4 м. 

Позначки покрівлі вапняків в сідловині знижуються до 328,0-332,8 м. У 

крайових частинах родовища, на схилах товтрової гряди, абсолютні позначки 

покрівлі рифового масиву знижуються до 280-290 м. Ширина товтрової гряди 

варіюється в досить широких межах. Найбільшої ширини вона досягає в 

південній частині родовища (400÷600 м). До північно-заходу спостерігається 

декілька послідовних звужень і розширень рифового масиву. При цьому 

звуження співпадають з сідловиною між окремими висотами. Ширина смуги 

товтр в таких звуженнях, доступна для відритої розробки, складає 100 ÷ 200 м. 
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Глибина залягання покрівлі рифогенних вапняків змінюються в досить 

широких межах, збільшуючись від вершини товтр до схилів. Вершини товтр на 

окремих підвищених ділянках увінчані скелястими виходами вапняків, оголених 

сучасною ерозією. Склади нерідко мають химерну форму, яка виникла в 

результаті процесів вивітрювання. 

Мінімальна потужність розкривних порід зафіксована в межах підвищення 

покрівлі рифового масиву. Тут вапняки залягають лише під шаром ґрунту і 

суглинків потужністю 0,2-10,0 м. Мінімальні потужності розкриву відмічені в 

південній частині родовища, на площі, прилеглій з південного сходу і сходу до 

діючого кар'єру. 

На схилах товтрової гряди глибина залягання покрівлі вапняків різко 

збільшується і досягає 34,4-38,8 м. Тут вапняки перекриті потужною товщею 

нижньосарматських мергелів і глин четвертинних утворень. В межах площі 

підрахунку запасів глибина залягання вапняків не перевищує 10 м. Середня 

потужність рифових вапняків складає в центральній частині масиву 103,3-

123,3 м, закономірно зменшуюся на схилах товтр. У крайових частинах 

родовища потужність рифогенних вапняків складає 68,5-88 м. 

Потужність вапняків до горизонту + 270 м, обумовленого середньою 

глибиною розробки 60 м, коливається в широких межах. У крайових частинах 

родовища, на ділянках гряди вона складає 6,8-8,8 м. На вершині товтрового 

кряжа потужність вапняків, що залягають вище за горизонт + 270 м, складає 55 – 

76 м. 

Потужність рифогенних вапняків, що залягають нижче горизонту + 270 м, 

складає 41,3-46,9 м і змінюється в межах, що не перевищують 5,5 м. При цьому 

коливання потужності викликані нерівностями в покрівлі сеноманських 

відкладень, що підстилають рифогенну товщу. В межах площі підрахунку запасів 

потужність рифогенних вапняків, що залягають вище за горизонт + 270 м 

(балансові запаси ), змінюються в межах 43,2 - 76,7. 

Сумарний вміст м'яких вапняків по різних горизонтах (блокам) невеликий і 

коливається від 0,4 до 13,3 %. В окремих випадках воно збільшується до 16-19 %. 
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Закарстованість вапняків невелика і не перевищує по окремих 

свердловинах 10 % при середньому вмісті близько 5 %. Відкритих карстових 

воронок або порожнин на родовищі не виявлено. 

Невеликі карстові порожнини в товщі вапняку зустрінуті майже усіма 

свердловинами. Вертикальна потужність карстових порожнин зазвичай 

коливається від декількох сантиметрів до 1-1,5 м, лише зрідка збільшуючись до 

3-5 м. 

Нижньосарматский під'ярус. Нормально осадові нижньосарматскі породи 

перекривають рифогенну товщу на схилах товтр. На водорозділі вони відсутні. 

Дещо підвищені їх потужності спостерігаються в депресіях покрівлі вапняків. 

Представлені нижньосарматскі відкладення мергелями і глинами з 

рідкісними малопотужними прошарками детритовових вапняків. Залягають вони 

у вигляді шлейфів на рифових вапняках верхнього тортона, причому на контакті 

з ними останні іноді стають більше глинистими (глинисті вапняки) і містять 

малопотужні лінзи і прошарки мергелів. 

Мергелі залягають на схилах товтр в основі розрізу нижньосарматских 

відкладень. Потужність їх в межах розвіданої площі коливається від 0,2-1  м, 

складаючи частіше всього 3-5 м. Позначки покрівлі мергелів коливаються в 

межах 285-305 м, складаючи частіше всього 292-294 м. 

Суглинки представляють собою сіро-жовту породу, щільну, пористу. У 

верхній частині вони забарвлені гуміновими з'єднаннями у бурі тони. Суглинки 

зазвичай містять значну кількість уламкового матеріалу, що складається з 

уламків рифогенних вапняків. 

1.3 Гідрогеологічна характеристика  

Гідрогеологічні умови родовища сприятливі. Розкривні породи і корисна 

копалина до горизонту + 270 м (горизонт підрахунку запасів) не обводнені. 

Перший від поверхні водоносний горизонт приурочений до низів товщі 

рифогенних вапняків. Статичні рівні води по свердловинах встановлюються на 

глибині 68,2-98,0 м. Абсолютні позначки статичних рівнів коливається в межах 

247,7-252,1 м. Горизонт носить ґрунтовий характер. Живлення його здійснюється 
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за рахунок інфільтрації атмосферних опадів в межі товтрової гряди і 

переливання напірних вод з сеноманських відкладень. Потужність водоносного 

горизонту в межах родовища складає 20,8-29,0 м. 

Водоносні рифогенні вапняки залягають безпосередньо на водоносних породах 

сеноманського віку. Водотривкі прошарки між ними відсутні. Це дозволяє зробити 

висновок про наявність безпосереднього взаємозв'язку між двома водоносними 

горизонтами і загального статичного рівня води. Водоносний горизонт, 

приурочений до сеноманських відкладень, розкритий в межах родовища глибокими 

свердловинами. Розкрита потужність його складає 1,0-7,1 м. 

Водомісткі породи представлені кварцево-глауконітовими пісками з 

численними кременевими стяженями з рідкісними лінзами піщаників. Горизонт 

має напірні властивості, причому величина натиску відповідає потужності 

рифогенних вапняків, що обводнюють. 

Низи товщі кондиційних вапняків, залягають нижче позначки + 270 м 

(горизонт ділення запасів на балансові і позабалансові), на окремих ділянках 

обводнюють. Потужність кондиційних вапняків, що обводнюють, коливається 

від 0 до 23,30 м. 

1.4 Якісна характеристика вапняків 

У товщі вапняків виділяється декілька літологічних різновидів, що 

відрізняються, головним чином, характером залишків рифоутворюючих 

організмів, що складають їх. Усі літологічні різновиди вапняків в тому або 

іншому ступені зазнали вторинні глибокі зміни, пов'язані з процесами 

перекристалізації, що привело до утворення маси криптокристалічного і 

мікрозернистого кальциту, що цементує органічні залишки, також складені 

криптокристалічним кальцитом. 

Наявність домішок, представлених глинистою речовиною і зернами кварцу, 

відзначається в значній кількості (до 10-12 %) лише в низах рифогенної товщі. 

Верхня частина рифогенної товщі містить малу кількість кластичних домішок.  

По хімічному складу товщу рифогенних вапняків можна чітко розділити на 

дві групи: нижню і верхню. У основі рифогенної товщі залягає товща 
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"глинистих" вапняків, що характеризуються низьким вмістом вуглекислого 

кальцію і підвищеним вмістом окислу кремнезему і нерозчинного залишку. 

Глинистими вапняки можуть бути названі лише умовно, збільшення 

кількості кластичного матеріалу (зерен кварцу) до 10 %, яке відмічене при 

петрографічних дотриманнях. Верхня межа зони глинистих вапняків не 

співпадає з межами літологічних різниць вапняків і чітко не фіксується. У 

напрямку до покрівлі відзначається поступове збільшення вмісту вуглекислого 

кальцію і зменшення кількості домішок кластичного матеріалу, причому 

макроскопічно це нічим не виражається. Тому верхня межа зони глинистих 

вапняків була проведена за результатами хімічних аналізів. При проведенні цієї 

межі умовно було прийнято максимальний вміст вуглекислого кальцію в 

глинистих вапняках до 95 %. 

Верхня межа зони глинистих вапняків проходить в межах позначок 230-

265 м, знаходячись переважно в межах позначок 240-250 м. 

Потужність глинистих вапняків коливається в широких межах: від 0 до 45 м. 

На окремих ділянках глинисті вапняки відсутні або мають незначну потужність. 

Глинисті вапняки всюди залягають на 5,5 - 41,7 м нижче горизонту 270 м. 

Основна частина товщі рифогенних вапняків, що залягає на глинистих вапняках, 

складена вапняками з вмістом вуглекислого кальцію понад 95 %. 

Однорідність хімічного складу рифогенних вапняків має важливе практичне 

значення, оскільки дозволяє проектувати уступи кар'єру незалежно від 

літологічного складу порід. Глинисті вапняки, що залягають в основі рифогенної 

товщі, характеризуються іншим хімічним складом. 

Дані виконаних хімічних аналізів наведено в таблицях 1.1, 1.2. 

Фізико-механічні властивості вапняків, у відмінності від хімічного складу, 

коливаються в дуже широких межах і залежать від міри перекристалізації і 

геолого-літологічних особливостей (наявність порожнеч, щільність складання і 

тому подібне). 

Міра перекристалізації залежить певною мірою від літологічного складу 

вапняків. Найбільш перекристалізованими є серпулево-водоростеві і детритово-
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літотамнієві вапняки. М'які різновиди найчастіше зустрічаються серед 

детритових вапняків. 

 

Таблиця 1.1 – Коливання граничних значень середньозваженого складу 

хімічних компонентів по свердловинах 

Граничні значення середньозваженого вмісту, % 
до горизонту + 270 м нижче горизонту + 270 м Компоненти 
от до от до 

СаСО3 94,10 97,95 94,97 98,08 
MgCO3 1,18 2,60 0,67 2,31 
CaSO4 0,02 0,48 0,08 0,23 

Fe2O3+AI2O3 0,22 0,47 0,24 0,73 
Fe2O3 0,11 0,17 0,10 0,18 
AI2O3 0,22 0,33 0,12 0,40 

SiO2+ нерозчинний 
залишок 0,82 3,56 0,44 2,39 

Ka2O+Na2О 0,03 0,05 0,04 0,05 
 

Таблиця 1.2 – Коливання вмісту хімічних компонентів по окремих 

пробах глинистих вапняків 

Граничні коливання вмісту хімічних компонентів по 
пробах глинистих вапняків, % Компоненти 
від до 

СаСО3 73,47 94,23 
MgCO3 1,27 2,41 
CaSO4 Сліди 0,32 

Fe2O3+AI2O3 0,50 0,91 
Fe2O3 0,22 0,37 

SiO2+ нерозчинний 
залишок 

1,65 24,35 

AI2O3 0,21 0,42 
Ka2O+Na2О 0,04 0,05 

 
Механічна міцність серпулево-водоростевих вапняків коливається від 57 до 

1171 кгс/см2, детритово-літотамнієвих від 34 до 1314 кгс/см2, детритових – від 35 

до 1160 кгс/см2. Таким чином, коливання механічної міцності усіх літологічних 

різновидів вапняків лежать в одних і тих же межах (від 35-50 кгс/см2 до 1150-

1300 кгс/см2), що свідчить про те, що механічна міцність залежить від міри їх 

перекристалізації. 
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Встановлено, що механічна міцність вапняків загалом підвищується зі 

збільшенням об'ємів маси. Вапняки усіх різновидів, що мають об'ємну масу 

понад 1,9 г/см3, ні в одному випадку не дають механічну міцність менше 80 

кг/см2. 

Детритові вапняки з об'ємною масою менше 1,9 г/см3 мають міцність від 35 

до 1085 кг/см2. Об'ємну масу менше 1,9 г/см3 мають тільки м'які різновиди 

вапняків (переважно детритові). 

Як показали визначення об'ємної маси вапняків при природній вологості, 

граничні коливання значень об'ємної маси різних по мірі перекристалізованих 

вапняків знаходяться в наступних межах: 

Вапняки перекристалізовані – 2,28-2,67 г/см3, в середньому – 2,42 г/см3. Вапняки 

нерівномірно перекристалізовані – 2,23-2,61 г/см3, в середньому – 2,38 г/см3. 

Вапняки м'які – 1,79-1,80 г/см3. 

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що для 

використання в цукровій промисловості придатні перекристалізовані і 

нерівномірно перекристалізовані вапняки. 

Усі різновиди вапняків придатні для виробництва будівельного вапна. За 

вмістом вуглекислого кальцію (понад 93%), вуглекислого магнію (менше 4 %) і 

суми глинистих домішок окислу кремнезему, оксидів алюмінію і заліза (менше 3 %) 

вапняки увійшли до підрахунку запасів, придатні для виробництва вапна класу А. 

1.5 Запаси корисної копалини  

Проектний контур кар'єрного поля співпадає з контурами земельного 

відведення і межа кар'єрного поля проходить по верхньої бровці розкривного 

уступу. Західна сторона співпадає з лінією гірничого відводу. Проектом 

розробки родовища прийнято внутрішня фіксація бортів кар'єру (межа 

геологічних запасів проходить по верхній бровці першого видобувного уступу). 

Запаси корисної копалини на Нігинско-Вербецькому родовищі вапняків 

підраховані в межах площі, охопленої геологорозвідувальними роботами. 

Корисними копалинам на родовищі являються вапняки. 
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Умови залягання корисної копалини і його якісні показники, розподіл 

розкривних порід, гідрогеологічні і гірничотехнічні умови родовища 

дозволили кваліфікувати запаси по промислових категоріях В і С1. 

Якісні показники вапняків, вивчені по пробах в різних точках родовища, 

відповідають встановленим вимогам державних стандартів. 

Підрахунок запасів виконано по категоріях В і С1 до від. + 270 м. 

Корисною копалиною на родовищі є вапняки, запаси корисної копалини 

підраховувалися за станом на 1.01.1980 року. Звідні дані підрахунку запасів 

вапняків по родовищу наводяться в таблицю. 1.3. 

 
Таблиця 1.3 – Запаси корисної копалини 

Категорія 
запасів 

Затверджені 
запаси корисної 

копалини 
(тис.т.) 

Залишок запасів 
корисної 

копалини на 
01.01.2020 

(тис.т.) 

Проектна 
продуктивність  
(тис.т. / тис.м3) 

Очікувана 
продуктивність 

на 2020 р 
(тис.т./тис.м3) 

В 7750 1733 – – 
С1 37227 13230 915,7 / 398 400 / 174 
В+С1 58607 14963 915,7 / 398 400 / 174 

 

Середня об’ємна вага вапняків – 2,3 г/см3. 
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2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

2.1 Сучасний стан гірничих робіт  

У теперішній час гірничі роботи в кар'єрі ведуться в контурах існуючого 

земельного відводу. На заході межа співпадає з лінією гірничого відводу. Між 

цим положенням межі гірничого відводу територія поверхні зайнята відвалами 

розкриву. Нижня бровка відвалів примикає практично впритул до верхньої 

бровки кар'єру. Висота відвалів складає 18-20 м. Площа відвалів – 14 га. Площа 

кар'єру – 35,25 га. Площа під виробничою базою – 11,96 га. Всього – 61,21 га [1]. 

 
Рисунок 2.1 – План гірничих робіт 

Гірничі роботи на кар'єрі ведуться на чотирьох видобувних горизонтах + 

327, + 315 м, + 300 м і + 285 м. Уздовж північно-східного борту кар'єру нарізаний 
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горизонт + 285 м. Пройдена капітальна і розрізна траншеї. Нині на цьому 

горизонті ведуться більше 50 % гірничих робіт. 

Розкривні роботи на кар'єрі виконані раніше на горизонтах +345м, +350м. У 

2020 р. виробництво розкривних робіт на кар'єрі не заплановане. 

Виробничою програмою передбачається видобуток корисної копалини в 

об'ємі 400 тис.т/рік (174 тис.м3/рік). Ці об'єми корисної копалини добуваються на 

гор. + 327, + 315 м і + 300 м. Ширина робочого майданчика на видобувному 

уступі – 40-55 м, ширина розвалу підірваної маси 30-45м. 

Видобуток розпушеної гірничої маси здійснюється екскаватором ЕКГ-5А. 

Доставка гірничої маси від нього виконується автосамоскидами БелАЗ-7522. 

Перевезення корисної копалини на завод здійснюються по транспортній бермі 

гор. + 315 м і виїзній траншеї. Середня відстань перевезення складає 2,0 км. 

2.2 Система розробки  

Умови залягання корисної копалини порівняльного прості: товщу корисної 

копалини, потужністю до 75 м, всюди покриває розкривні породи, представлені в 

основному рихлим розкривом (0,5-7,5 м, в середньому 4,2 м). 

Товща корисної копалини відпрацьовується горизонтальними шарами 

(уступами) в низхідному порядку. Прийнятий спосіб розробки – екскаваторний із 

застосуванням буропідривних робіт і навантаженням в автосамоскиди. Для 

гірничотехнічних умов проектованого кар'єру найбільш раціональною є 

транспортна система розробки з паралельним переміщенням фронту робіт і 

зовнішнім розташуванням відвалів. 

Основні види гірничотранспортного устаткування вживані на кар'єрі: 

екскаватори – ЕКГ-5А і ЕО-2503;  

автосамоскиди – БелАЗ-7522 і КрАЗ-256,  

буровий верстат –  СБШ-200-36 та ін. механізми. 

2.3 Розкриття родовища  

Кар'єр розкритий внутрішніми напівтраншеями, які розташовані в 

північно-західній частині кар'єрного поля. Одна траншея пройдена з майданчика, 
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позначка + 315 м на гор. + 300 м, друга з цього майданчика на гор. + 285 м. З 

майданчика транспортної берми гор.+ 315 м сформована напівтраншея на гор. + 

330 м, а з нього на гор. + 340 м. У північно-східній частині кар'єру два-три верхні 

видобувні горизонти розкриваються напівтраншеями-заїздами. Ухили траншей і 

з'їздів не перевищують 80 ‰.  

2.4 Розкривні роботи  

Зняття чорнозему і шару ґрунтово-рослинних порід. 

Шар чорноземів та ін. ґрунтово-рослинних порід зачищається бульдозером Т- 

130, який уздовж фронту розкривних робіт формує бурт заввишки до 1,8-2,0 м. 

Породи ґрунтово-рослинного шару складуються окремо на південній ділянці 

земельного відводу (у районі південних відвалів) в складі об'ємом близько 4,5 

тыс.м3. Навантаження ґрунтово-рослинних порід здійснюється розкривним 

екскаватором ЕО-2503 з навантаженням в автосамоскиди КрАЗ-256. Відстань 

перевезення ґрунтово-рослинних порід до складу складає 0,2÷0,7 км. На їх 

перевезенні передбачається використати один автосамоскид. 

Виймання м'яких порід розкриву. 

Основний уступ м'якого розкриву з позначками +345 м÷+350 м середньою 

висотою 4 м розробляється екскаватором ЕО-2503, з навантаженням породи в 

КрАЗ-256. На переміщенні розкриву в східні відвали використовується один 

автосамоскид БелАЗ-7522, який може виконати до 30 рейсів за зміну. Відстань 

перевезення порід розкриву до південного відвала складає – 0,5÷1,2 км. 

2.5 Відвальні роботи  

Відвалоутворення розкривних порід у відвали – бульдозерне, периферійне. 

На виконання цих робіт застосовується один бульдозер Т-130. У 2020 р, а також 

останні три роки, роботи по виїмки розкривних порід не ведуться. 

2.6 Видобувні роботи  

В теперішній час видобувні роботи ведуться на двох видобувних горизонтах 

з позначками + 315 і + 330 м, відробіток ведеться в центральній частині. 
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Коефіцієнт міцності по М.М. Протодьяконова f-9÷12, в наслідок такої 

міцності корисної копалини застосовується буропідривний спосіб дроблення 

корисної копалини. Вибухові роботи виконуються підрядною організацією.  

Бурові роботи на кар'єрі передбачається виконувати наявними на кар'єрі 

буровим станком типу СБШ-200-36. З урахуванням висот видобувних уступів 

12÷15 м вказані станки за своїми техніко-експлуатаційними характеристиками 

забезпечують їх оббурювання. Буровий верстат СБШ-200-36 шарошкового 

буріння має діаметр долота 160 ÷ 269 мм максимальна глибина буріння 36 м. 

На кар'єрі, згідно з "Паспортом БВР" застосовують свердловини діаметром - 

200 і 160 мм. Із застосуванням вибухової речовини типу: грамоніт 79/21, 

гранульований тротил.  

Передбачається, що висота розвалу підірваних порід складає не більше 12 м 

при роботі екскаватора ЕКГ-5А і 10 м – ЕО-2503.  

Оброблення негабариту на кар'єрі здійснюється гідромолотом на базі 

орендованого гідравлічного екскаватора. 

Щебеневий (дробильно-сортувальний) завод (ДСЗ) кар'єру розташований 

на промисловому майданчику в північно-західній частині земельного відводу. На 

ДСЗ є дві технологічні лінії. На першій лінії забезпечується первинне дроблення 

гірничих порід, на другій – вторинне дроблення і грохочення подрібненої маси з 

виділенням фракцій 0-20 мм, 20-40 мм, 40-80 мм і 80-120 мм. Відходи 

переміщають у відвал. Розвиток гірничих робіт в кар'єрі може здійснюватися в 

південному напрямі до відробітку горизонту + 270 м по усій площі дна. 

2.7 Параметри буровибухових  робіт  

Буропідривні роботи по видобутку вапняків в кар'єрі розроблені відповідно 

до вимог: «Єдиних правил безпеки при вибухових роботах», «Інструкції по 

організації і веденню масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих 

гірських роботах», «Технологічній інструкції по веденню вибухових робіт при 

розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалини відкритим способом», 

«Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалини відкритим способом», а 
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також нормативними документами по проектуванню і веденню вибухових робіт в 

кар'єрах. 

Основні параметри буропідривних робіт наведено у таблиці 2.1. 

 
Таблиця 2.1 – Основні параметри буровибухових робіт 

Параметри Показники 

Діаметр свердловини, мм 200 

Питома витрата ВР, q, кг/м3 0,8 
Граничний опір по підошві, W, м 8 
Відстань між свердловинами, а, м 6-6,5 
Відстань між рядами, b, м 6 
Об'єм поріди яку  підриває одна свердловина першого ряду, V1

св., м
3 

615 
Об'єм поріди яку  підриває одна свердловина подальших рядів, V2

св.,м
3  585 

Глибина свердловини, Lc, м 17 
Величина набійки, lзаб.,м 3 
Довжина заряду, lзар., м 14 
Гранична місткість свердловини, Q, кг 550 
Річний об'єм буріння, Lр, м 23801 
Ширина розвалу гірської маси, Вм, м 30 
Сумарна вага ВР на один масовий вибух, кг 11073 
Річна потреба у ВР, Qвзр., кг 475500 
Загальний об'єм підірваного блоку, VП.Б., м

3 30000 
Ширина підірваного блоку, Шп.б., м 25 
Довжина підірваного блоку, Lп.б., 80 

2.8 Параметри системи розробки  

2.8.1 Висота уступів 

Висота уступів на кар'єрі приймається відповідно до вимог правил безпеки 

[9-10], з урахуванням основного проекту, геологічних умов залягання порід на 

родовищі, а також нормативної та ін.. документації [2-8]. Потужність ГРШ 

складає 0,0-1,1 м (середнє значення 0,5 м). Висота уступу прийнята відповідно до 

їх природної потужності. Висота уступу розкриву, представленої суглинками, 

супісками і піскуватими глинами червоно-бурими загальною потужністю до 7,5 м 
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(середнє значення 4,2 м), відпрацьовується екскаватором ЕО-2503. Видобувні 

утупи (гор. + 327, + 315 м і + 300 м) прийняті заввишки від 12 до 15 м.  

2.8.2 Кути укосів уступів 

Приймаються відповідно до [2-8]: 

- уступу по шару ґрунтово-рослинних порід – робочого 45°, неробочого 40°; 

- уступу м'яких розкривних порід – робочого 60°, неробочого - 45°; 

- уступу скельних розкривних порід – робочого - 80°, неробочого - 70°; 

- видобувного – робочого 80°, неробочого – 70°. 

2.8.3 Ширина заходки 

У м'яких породах ширина заходки екскаваторів визначається по формулі [2-8]: 

мRA чу 1,114,75,15,1   – для екскаватора ЕО-2503 

де:  – радіус черпання на рівні установки екскаватора, м. чуR

У скельних породах розпушених вибухом ширина заходки складе: 

ЕКГ-5А: мRA чу 3,173,152,10)7,15,1()7,15,1(  . 

2.8.4 Ширина транспортних берм і майданчиків 

Ширина транспортних берм і майданчиків визначена з урахуванням вимог, 

правив і нормативів [2-8] по виразах: 

– при двосмуговому русі: 

мZвСШCШ втптр 2035,22105,22   

– при односмуговому русі: 

мZвСШCШ втптр 163315,65,32   

де С  – ширина узбіччя з боку вишерозташованого уступу; 

тпШ  – ширина транспортної полоси, м; 

2С  – відстані від транспортної смуги до захисного валу, м; мС 0,25,12  ; 

вв  – ширина захисного валу уздовж зовнішнього укосу уступу, для 

автосамоскидів вантажопідйомністю 12-30 т висота такого валу складає 1 м: 
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мctgctghв вв 5,2401    

Z  – ширина призми можливого обвалення, м; 

– на видобувному уступі: 

мctgctgHZ у 32)8070(   

– на розкривному уступі: 

мctgctgHZ у 2,43)6045(   

ов  – ширина узбіччя уздовж проїжджої частини дороги,  [7-9]. мво 5,1

Ширина транспортних берм на кар'єрі прийнята рівною 17,5 м. Розминовка 

автосамоскидів передбачається на майданчиках уступів (через 125-187 м), на 

горизонтах з позначками + 315 м, +330. 
 

2.8.5 Ширина робочих майданчиків 

– на видобувному уступі: 

мZвCШСШШ втрррп 4535,25,15,65,13021   

де  – ширина розвалу підірваних порід, м; рШ

1С  – відстань від бровки розвалу до транспортної смуги, м; 

трШ  – ширина транспортної полоси, м; 

2С  – відстані від транспортної смуги до захисного валу, м; мС 0,25,12  ; 

вв  – ширина вала безпеки, м; 

Z  – ширина зони можливого обвалення, м. 

– на розкривному уступі: 

мZвCШСАШ втррп 2638,25,15,521121   

мШрп 2922   – залежно від висоти уступу. 

де А  – ширина заходки екскаватора по циліку, м; мА 1110  А=11; 

2.8.6 Довжина фронту гірничих робіт 

При відпрацюванні гор. +300.0 м довжина фронту гірничих робіт 

приймається 300-400 м. Середня довжина фронту гірничих робіт в кар'єрі – 

350 м. 
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Мінімальне випередження уступу рихлого розкриву – 20-25 м. 

2.8.7 Річне посування фронту гірничих робіт 

З урахуванням величини середньої довжини фронту гірничих робіт 

середньорічне посування фронту гірничих робіт на кар'єрі складе: 

– на 2020 рік, при продуктивності 174 тис.м3/ рік 
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– при проектній продуктивності 398 тис.м3/ рік 
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де  – виробнича потужність кар'єру, м3; кП

кh  – загальна потужність відпрацьованої товщі корисної копалини, м; 

..фсрl  – середня довжина фронту гірничих робіт, м. 

 

Рисунок 2.2 – Ширина транспортної берми при односмуговому русі 
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Рисунок 2.3 – Паспорт розкривних робіт 
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Рисунок 2.4 – Паспорт видобувних робіт 
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Рисунок 2.5 – Схема комутації свердловинних зарядів  

 
Рисунок 2.6 – Конструкція 
свердловинних зарядів 
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2.9 Режим гірничих робіт  

2.9.1 Режим роботи підприємства 

Таблиця 2.2 – Режим роботи кар'єра 
Показники Видобувні роботи 

Кількість календарних днів в році, сезоні 365 
Кількість святкових днів  10 
Кількість вихідних днів - 
Простої через кліматичні умови та інше 15 
Простої через ремонт устаткування  12 
Робочих днів на рік для устаткування  328 
Число змін в добу 2 
Тривалість зміни 12 

2.9.2 Продуктивність кар'єру  

Проектна продуктивність кар’єру складає – 915,7 тис.т./рік (398 тис.м3 /рік): 

Таблиця 2.3 – Продуктивність кар’єра по корисній копалині 
Показники Видобувні роботи 

Річна, тис.т / тис.м3 915,7 / 398 
Добова,т /м3 2792 / 1213 
Змінна, т /м3 1396 / 607 
Часова, т /м3 116 / 50,6 

2.9.3 Термін служби  

Залишок запасів корисної копалини на 01.01.2020 В+С1 = 14963 тис.т. 

При відпрацюванні балансових запасів термін служби кар'єру складе: 

роківТ 16
)7,915008,0(7,915

14963



  

Виходячи з наведеного вище розрахунку, бачимо, що термін розробки 

затверджених запасів родовища складе 16 років, при підтримки проектної 

продуктивності по корисній копалині 915,7 тис.т./рік. 
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3 ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 

3.1 Особливості розробки вапнякових родовищ 

Вапнякові родовища України мають ряд особливостей, що істотно 

впливають на роботу кар'єрів та способи розробки родовищ [11, 12]. Основними 

з них є: 

- специфіка споживання продукції; 

- масовість і повсюдність попиту на неї в різних обсягах; 

- широка розповсюдженість і відносно невисока вартість одиниці продукції; 

- якісна неоднорідність корисних копалин; 

- різноманітний асортимент продукції; 

- неоднаковість вимог споживачів щодо кондицій готової продукції; 

- взаємозв'язок технологій розробки й переробки; 

- необхідність комплексного використання родовищ. 

Освоювання вапнякової сировинних, потужність і розташування кар'єрів з їх 

видобування визначаються потребами галузей споживання, які в різних районах 

неоднакові. Цим пояснюється значна неоднорідність кар'єрів за виробничою 

потужністю і технічним оснащенням, видами та призначенням їхньої продукції. 

Кількісно переважають невеликі кар'єри (здебільшого в Західній Україні), які 

дають змогу максимально наблизити сировинну базу до споживача і скоротити 

дорогі транспортні перевезення, але вони різко відрізняються від крупних 

кар'єрів за рівнем механізації та техніко-економічними показниками роботи. 

Характерними для вапнякової промисловості є часті зміни вимог щодо 

якості вживаної сировини та різкі коливання потреб у сировині того або іншого 

виду та значний вплив на галузь інших секторів виробництва таких, як 

металургійна промисловість. Це накладає додаткові умови на вибір 

технологічних схем і комплексів механізмів, вимагає їх підвищеної гнучкості з 

метою забезпечення можливості швидкої перебудови робіт відповідно до зміни 

режиму споживання сировини. 
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Вибір способу розробки будь-якого родовища обумовлений природними 

умовами залягання корисної копалини та вимогами виробництва, які до нього 

ставляться. Ці вимоги можуть суттєво змінюватися протягом розроблення 

родовища внаслідок динамічних змін у сфері суспільного виробництва. Такі 

швидкі зміни є особливо характерними для підприємств вапнякової 

промисловості. Це накладає додаткові умови на вибір технологічних схем і 

комплексів механізмів для ведення гірничих робіт, потребує їхньої підвищеної 

гнучкості. 

Підсумовуючи викладене, можна виділити наступні особливості 

підприємств, які здійснюють суттєвий вплив на розробку родовищ вапняків: 

1. Масовість та повсюдність характеру споживання за їх широкої 

розповсюдження та неоднакових обсягів споживання в різних регіонах 

призводить до значної неоднорідності підприємств за виробничою потужністю, 

рівнем механізації та техніко-економічним показникам їхньої роботи. 

2. Мала транспортабельність продукції та висока вартість транспортування 

порівняно із вартістю готової продукції обмежують економічно доцільну зону 

споживання продукції одного підприємства. Це у більшості випадків обумовлює 

необхідність ведення гірничих робіт у порівняно невеликих обсягах. 

3. Порівняно невеликі обсяги виробництва на таких кар'єрах обмежують 

ефективність застосування сучасного високопродуктивного гірничого 

устаткування. Це потребує розробки сучасних технологічних схем, які 

враховують специфіку роботи таких підприємств. 

4. Різний ступінь розповсюдження та різні умови залягання окремих 

родовищ призводять до дефіциту на деякі види сировини у різних районах країни 

та до великих витрат на її перевезення з місця добуванню до місця споживання. 

5. Характерні для вапнякової промисловості швидкі зміни вимог щодо якості 

сировини та різкі коливання потреб у сировині того або іншого виду у 

конкретному регіоні залежно від типу й масштабів виробництв накладають 

додаткові умови на вибір технологічних схем і комплексів механізмів, вимагають 

їхньої підвищеної гнучкості з метою забезпечення швидкої перебудови робіт 

відповідно до зміни режиму споживання сировини. 
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6. Можливість використання вапняку та вапна у різних галузях народного 

господарства визначають як комплексне їх використання, так і комплексне 

вирішення технологічної та економічної структури всього підприємства, 

включно й переробку. 

3.2 Аналіз результатів наукових досліджень та літературних джерел по 
темі роботи 

Питання удосконалення технології ведення видобувних робіт саме на 

вапнякових родовищах України, як окремої галузі народного виробництва, не 

розглядалося. Вапнякові родовища досліджувалися як складова частина галузі 

будівельних матеріалів. В той же час, питаннями удосконалення технології 

видобутку нерудної мінеральної сировини займалось багато дослідників.  

Значна їх частина детально вивчала процеси буро-підривних робіт на 

кар’єрах для ефективного розпушення масивів твердих порід. Результати 

досліджень Кучерявого Ф.І., Крисіна Р.С., Друкованого М.Ф., Єфремова Є.І., 

Петренка В.Д., Федоренка П.І., Воробйова В.Д., Кривцова М.В. та їх учнів [13-

21] показують що розроблені ними технології бурових та вибухових робіт 

забезпечують ефективне отримання у вибоях кар’єрів твердих нерудних 

корисних копалин порід потрібного гранулометричного складу. Для нерудних 

кар’єрів в зазначених роботах усестороннє освітлені новітні ефективні методи 

розрахунку параметрів та організації ведення підривних робіт з дотриманням 

мінімального згубного впливу їх на навколишнє середовище.  

Проблеми виймання та навантаження гірничої маси у вибоях кар’єрів 

вирішувались застосуванням одноковшевих екскаваторів [13, 22-32] та 

мобільних колісних навантажувачів [22, 24-26, 32-37]. Аналіз цих робіт 

підтверджує необхідність, ефективність і доцільність більш широко застосування 

фронтальних колісних навантажувачів з ємкістю ковша 2,5-6 м3 на нерудних 

кар’єрах як для виймально-навантажувальних робіт у вибоях, так і виймально-

транспортних (з доставкою порід до внутрішньокар’єрних мобільних дробильно-

сортувальних установок – МДСУ). Тому вдосконалення технології розробки 

нерудних родовищ твердих корисних копалин в подальших дослідженнях 
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повинне опиратися на обґрунтованому застосуванні мобільних комплексів 

обладнання в складі колісних навантажувачів та МДСУ. При цьому залишаються 

недостатньо вирішеними питання: доставки частково переробленої в кар’єрі 

гірничої маси (або отриманої після переробки на МДСУ готової продукції) на 

поверхню – до складського вузла і пункту завантаження продукції в транспорт 

споживачів; прикінцевої доробки гірничої маси на готову продукцію – чи 

переробляти її остаточно в кар’єрі і відвантажувати готову продукцію звідси, або 

ж виконувати дороблення основних сортаментів готової продукції на поверхні (в 

грохотильних вузлах, які встановлені стаціонарно) та звідси відвантажувати її 

споживачам.  

Умовами застосування циклічно-поточної технології розробки нерудних 

родовищ присвячені праці дослідників: І.І. Гаврилюка [38], Ю.Д. Буянова [39], 

Б.І. Шлайна [36], В.І. Горкунова [40], А.С. Лягутка [41], В.І. Симоненка [22, 32, 

35. 42-44] та інш. [33, 36]. В цих роботах, за виключенням [32, 44], 

обґрунтовувались переважно схеми з подрібненням корисної копалини в 

кар’єрному дробильному пункті та конвеєрною доставкою подрібнених порід із 

кар’єра до поверхневого ДСЗ, ДСУ, на якому здійснюється прикінцеве 

дороблення корисної копалини на готову продукцію. Такі технологічні схеми 

досить широко застосовуються в зарубіжній практиці [33, 37, 39, 40]. Знаходять 

вони розповсюдження і на вітчизняних нерудних кар’єрах. Але детальних 

обґрунтованих результатів ефективної їх роботи в умовах вапнякових кар’єрів 

України не існує.  

Технологічні схеми з застосуванням МДСУ, що розташовані на робочих 

площадках уступів, в умовах конкретних вітчизняних кар’єрів ще недостатньо 

вивчені. 

В роботі В.І. Большакова, Н.Г. Малича та В.С. Блохіна [45] розглядається 

застосування мобільного дробильно-сортувального обладнання в комплексі з 

конвеєрним транспортом. Зокрема наголошується, що з ростом інтенсивності 

виробництва відкритих гірничих робіт збільшується глибина кар'єрів. Це 

призводить до збільшення вартості транспортування видобутого матеріалу 

автотранспортом і спричиняє розгляд можливості використання більш дешевого 
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способу – конвеєрного. Однак використання останнього вимагає подачі на 

стрічковий конвеєр матеріалу заданої кусковатості. Дроблення на місці 

видобутку самохідними дробильними агрегатами (СДА) і подальше безперервне 

транспортування подрібненого матеріалу за допомогою конвеєрів  призводить до 

скорочення витрат на 60%. 

Авторами [45] наводиться інформація, що за кордоном останні 10-15 років 

застосовуються, в основному, самохідні дробильні установки (СДУ), які 

використовуються для дроблення гірничої маси, переробки будівельних 

матеріалів, відходів будівництва та промислових відходів. Також широко 

поширені і автономні пересувні дробильно-сортувальні установки (ПДСУ) і 

транспортуються дробильно-сортувальні установки (ТДСУ). 

Впровадження на кар'єрах СДА і СДУ забезпечує: 

- застосування екологічно чистих технологій, що виключає необхідність 

установки дорогого устаткування для провітрювання кар'єрів; 

- істотне зниження (в 2-3 рази) енергоспоживання і металоємності в 

результаті заміни в кар'єрі численних колісних транспортних засобів 

конвеєрними засобами доставки гірничої маси; 

- високий рівень автоматизації гірничого виробництва і збільшення в 

1,5-2 рази продуктивності праці; 

- зниження в 2-2,5 рази собівартості продукції за рахунок зниження 

експлуатаційних і капітальних витрат.  

Система самохідних дробильних установок ґрунтується на складових 

елементах, узгоджених один з одним таким чином, що забезпечується 

можливість оптимальної адаптації дробильних установок до швидкості руху 

фронту очисної виїмки і дальності транспортування дробильного матеріалу. 

Дробильний матеріал подається вантажним агрегатом безпосередньо в 

завантажувальний бункер самохідної дробильної установки.  

Розміри і виконання дробарки визначаються в залежності від необхідної 

продуктивності і розмірів шматків породи, що подаються, заданого ступеня 

подрібнення, форми зерна і твердості матеріалу. Вибір апарату здійснюється з 
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ряду роторних, молоткових (відцентрово-ударних), щокових і конусних 

дробарок. 

Самохідні дробильні агрегати призначені для дроблення підірваної скельної 

гірської маси з метою підготовки за крупністю (кусковатістю), раціональної для 

подальшої переробки або транспортування безперервними видами транспорту. 

Залежно від гірничотехнічних умов, технологічних завдань СДА 

класифікують за такими ознаками: 

- за способом застосування: для дроблення підірваної гірничої маси 

безпосередньо в забоях кар'єрів з пересуванням за виймально-навантажувальним 

пристроєм; для дроблення підірваної гірничої маси на перевантажувальних 

пунктах напівстаціонарного (тимчасового) і стаціонарного типів; 

- за технологічною схемою: у відкритому технологічному циклі з однією 

стадією дроблення без попереднього просівання вихідної гірської маси; те ж, але 

з попередніми грохоченням вихідної гірської маси в відкритому технологічному 

циклі, з декількома стадіями дроблення з попередніми грохоченням вихідної 

гірської маси і без нього; в замкнутому технологічному циклі з однією або 

декількома стадіями дроблення з попередніми грохоченням;  

- за способом завантаження: екскаваторами, скреперними установками, 

ковшовими навантажувачами, автосамоскидами;  

- за типом застосування дробильного апарату: з роторними або 

молотковими дробарками, з щокові дробарками, з конусними або щоково-

конусними дробарками, зі спеціальними типами дробарок; 

- за типом ходового пристрою: гусеничні, крокуючі, пневмоколісні, 

залізничні, спеціальні, комбіновані;  

- по розташуванню верхньої будови щодо ходового пристрою: поздовжнє, 

поперечне;  

- по силового обладнання: електричні, дизель-електричні, дизельні, дизель-

гідравлічні, електрогідравлічні;  

- за способом розвантаження: на конвеєрний транспорт, на гідротранспорт, 

на пневмотранспорт, в колісні види транспорту;  
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- по потужності: малої потужності (до 300 т / год.), середньої потужності 

(300 ÷ 600 т/год.), великої потужності (1000 ÷ 2000т/год.), надпотужні (більше 

2000 т/год.). 

Самохідні дробильні агрегати для великого дроблення виконуються, як 

правило, з відкритим технологічним циклом з одного стадією дроблення. Як 

правило, виконують агрегати в спрощених варіантах з метою забезпечення їх 

компактності, високої маневреності на складних кар'єрних трасах, малої 

металоємності і досягнення високої експлуатаційної надійності. Тому попереднє 

просівання вихідної гірської маси вводиться в технологічні схеми лише в тому 

випадку, якщо це викликається необхідністю збільшення пропускної 

спроможності рухомого агрегату або коли в результаті переробки 

переподрібнюється корисна копалина і внаслідок цього збільшуються її втрати 

або знижується якість продукту. 

Найбільшого поширення набули гусеничні ходові пристрої, які 

застосовують для СДА продуктивністю понад 200 т/год. Ходові механізми для 

СДА вибирають в залежності від несучої здатності ґрунтів, складності кар'єрних 

трас, кліматичних та інших гірничотехнічних умов, а також з урахуванням типу 

ходових пристроїв суміжно працюючого вибійного устаткування (екскаваторів) і 

їх характеристик. 

Однак впровадження конвеєрного транспорту потребує значних 

капіталовкладень з тривалим терміном окупності, тому в роботі досліджено 

підвищення ефективності видобувних робіт в умовах ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ 

ТОВТРИ» при впроваджені в роботу мобільних дробильно-сортувальних 

комплексів і транспортуванням готової фракційної продукції на поверхневий 

склад. 

3.3 Цілі, завдання і методи досліджень 

Аналіз попередніх досліджень з удосконалення видобувних робіт на 

кар’єрах з видобутку твердих нерудних корисних копалин (в тому числі з 

видобутку вапняку) та досвід розробки аналогічних підприємств України та 

близького зарубіжжя, показує що перспективним на даний момент є 
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впровадження мобільних дробильно-сортувальних комплексів. Ці комплекси 

здійснюють переробку корисної копалини безпосередньо у виробленому 

просторі кар’єру (вибої). На основі аналізу літературних джерел можна 

стверджувати, що більшість авторів рекомендують застосування в комплексі з 

мобільним обладнанням конвеєрного транспорту, однак ці рекомендації 

стосуються здебільшого кар’єрів з великою глибиною розробки.  

Досліджені роботи науковців виконувалися в першу чергу для потужних 

залізорудних і нерудних кар’єрів та обґрунтовували ефективність застосування 

мобільних комплексів у сукупності з конвеєрним транспортом. Як наслідок, 

методики, наведені в роботах, стосуються розрахунків параметрів роботи 

мобільного дробильно-сортувального обладнання як невід’ємної частини 

циклічно-потокового комплексу потужних кар’єрів з доставкою корисної 

копалини на поверхню стрічковими конвеєрами. А позитивний ефект, від 

впровадження обладнання, наведено як сукупність факторів спільної взаємодії 

циклічно-потокової технології скомпонованої мобільними комплексами та 

конвеєрним транспортом. Ці методики не враховують можливість застосування 

мобільного обладнання із доставкою готової фракційної продукції на поверхню 

наявним на підприємстві автомобільним транспортом та не враховують 

особливості розробки вапнякових родовищ Товтрської рифової гряди. 

Незважаючи на численні публікації з удосконалення видобувних робіт на 

кар’єрах твердих нерудних корисних копалин, питання впровадження сучасного 

мобільного дробильного та сортувального обладнання в комплексі з 

автомобільним транспортом висвітлено не достатньо. Тому метою даних 

досліджень було: підвищення ефективності видобувних робіт в умовах ПрАТ 

«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», як одного з типових вапнякових кар’єрів Товтрської 

рифової гряди. 

В процесі виконання роботи вирішувалися наступні завдання: 

1. Аналіз наукових напрацювань та робіт провідних вчених із підвищення 

ефективності видобувних робіт на кар’єрах твердих нерудних корисних копалин; 
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2. Визначення новітніх підходів та технологій ведення видобувних робіт 

із застосуванням мобільного дробильно-сортувального обладнання на вапнякових 

кар’єрах та організація гірничих робіт при роботі комплексу мобільного обладнання; 

3. Встановлення зміни продуктивності виймально-навантажувального 

обладнання на обслуговуванні комплексу у порівнянні з завантаженням в 

автосамоскиди; 

4. Дослідження зміни продуктивності автосамоскидів при обслуговуванні 

мобільного комплексу у порівнянні з існуючим варіантом відпрацювання 

вапняків на кар’єрі ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»; 

5. Економічна оцінка ефективності впровадження технології 

відпрацювання вапняків комплексами мобільного обладнання. 

Для вирішення цих завдань використано комплекс наукових методів: аналіз і 

узагальнення науково-технічної літератури і практичних даних, дослідження роботи 

мобільного дробильно-сортувального обладнання на кар’єрах твердих нерудних 

корисних копалин і імовірнісно-статистичні методи обробки результатів.  

3.4 Встановлення компоновки мобільного комплексу та організація 

гірничих робіт 

3.4.1 Вибір мобільного дробильно-сортувального обладнання 

На основі дослідження літературних джерел [46] можна стверджувати про 

ефективність застосування на вапнякових кар’єрах Товтрської рифової гряди 

дробильного та сортувального обладнання фірми Extec, що підтверджується 

досвідом роботи Максимівського кар’єру ПрАТ «Тернопільський кар’єр». Тому в 

якості обладнання застосовуються наступні вузли комплексу: 

- на дробленні вапняку – самохідна щокова дробарка Extec C12+; 

- на сортуванні – тридековий грохот Extec S7; 

- на завантаженні вапняків в дробарку – екскаватор Liebherr R914 Litronic; 

- на обслуговуванні комплексу – фронтальний колісний навантажувач 

Sem 650B. 
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3.4.2 Організація гірничих робіт при існуючій технології ведення робіт 

Виймання вапняків з розвалу гірничих порід виконується екскаваторами 

ЕКГ-5А із завантаженням в автосамоскиди БелАЗ-7522, які доставляють її на 

щебеневий завод, розташований за межами кар’єру. Відстань транспортування 

складає 2 км. 

Оброблення негабариту на кар'єрі здійснюється гідромолотом на базі 

орендованого гідравлічного екскаватора. 

Щебеневий (дробильно-сортувальний) завод (ДСЗ) кар'єру розташований 

на промисловому майданчику в північно-західній частині земельного відводу. На 

ДСЗ є дві технологічні лінії. На першій лінії забезпечується первинне дроблення 

гірничих порід, на другій – вторинне дроблення і грохочення подрібненої маси з 

виділенням фракцій 0-20 мм, 20-40 мм, 40-80 мм і 80-120 мм. Відходи (фракція 0-

20 мм) переміщають у відвал. Відстань транспортування відходів до відвалу (в 

напрямку кар’єру) становить 0,6 км. 

Застосування двох стадійного дроблення сприяє утворенню додаткової 

кількості відходів. Відповідно до норм технологічного проектування [2] при одно 

стадійному дробленні вихід фракції 0-20 мм становить близько 20 % від вхідної 

гірничої маси, при двох стадійному – 30 %. Тобто близько 30 % корисної 

копалини доставленої на завод переміщується до відвалу з відстанню 

транспортування 2,6 км. 

3.4.3 Організація гірничих робіт при запропонованій технології ведення 

робіт 

Перед установкою комплексу мобільного обладнання у вибої, 

екскаватором Liebherr 914 Litronic та фронтальним колісним навантажувачем 

Sem 650B виконуються підготовчі роботи: 

- планування поверхні горизонтів для забезпечення доступу основного 

виробничого обладнання до гірничої маси; 

- створення екскаватором підуступів з формуванням проміжного 

майданчика установки екскаватора; 
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- планування майданчика під установку дробарки та сортувалки у вибої; 

- планування майданчиків під склади готової продукції (конуса). 

Після виконання підготовчих робіт, наведених вище, комплекс мобільного 

обладнання встановлюється у виробленому просторі кар’єру.  

Екскаватор Liebherr 914 Litronic розташовується на проміжному 

майданчику підуступу (рис 3.1). Дробарка Extec C-12+ розташовується на 

попередньо спланованому майданчику у вибої. Послідовно за дробаркою 

розміщується сортувалка так, щоб подрібнена гірнича маса з головного конвеєра 

надходила до приймального бункеру сортувалки. Після чого проводиться 

підготовка дробарки та сортувалки до роботи (опускання лап гідроопор, 

перевірка рівня установки, повторне тестування режимів роботи, перевірка на 

вібрацію на корпус під час роботи та ін.). 

Дробарка Extec C-12+ обладнана системою автоматичного регулювання 

зазору дробильної камери і при зазорові 87 мм [2] забезпечується максимальний 

вихід фракцій 20-40 мм та 40-80 мм (близько 30 % кожної від загального об’єму 

завантаженої до дробарки гірничої маси), що мають найбільший попит на ринку, 

вихід фракцій 0-20 мм та 80-100(120) мм не перевищує 20 % кожної. 

Після установки обладнання, комплекс запускається в роботу. Гірнича 

маса з середнім розміром шматків 0-800 мм екскаватором Liebherr 914 Litronic 

виймається з розвалу та завантажується в приймальний бункер дробарки Extec C-

12+. Після подрібнення готова продукція від камери подрібнення подається 

головним конвеєром дробарки в приймальний бункер трьохдекової сортувалки 

Extec S7 на якій відбувається розділення подрібненої маси за модулем крупності 

на чотири фракції: 0-20 мм, 20-40 мм, 40-80 мм та 80-100 (120) мм. Фракційна 

продукція формується у вигляді конусів. Зі сформованих конусів готова 

продукція фронтальним колісним навантажувачем Sem 650B відвантажується в 

автосамоскиди БелАЗ-7522. Фракція 0-20 мм (20 % від загальної) доставляється 

на відвал з відстанню транспортування 1,4 км; фракції 20-40 мм (30 % від 

загальної), 40-80 мм (30 % від загальної) та 80-100 (120) мм (20 % від загальної) 

доставляються автосамоскидами БелАЗ-7522 на майданчик відвантаження 

готової продукції (на щебеневому заводі) на відстань 2 км. 
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Рисунок 3.1 – Переробка вапняків мобільним дробильно-сортувальним 

обладнанням: 1 – екскаватор Liebherr R914; 2 – самохідна щокова дробарка Extec 

C12+; 3 – самохідний тридековий грохот Extec S7; 4 – фронтальний 

навантажувач Sem 650B; 5 – автосамоскид БелАЗ7522 
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Застосування мобільного дробильно-сортувального обладнання в умовах 

кар’єру ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» комплексно впливає на продуктивність 

виймально-навантажувального та транспортного обладнання: 

- збільшує продуктивність екскаваторів за рахунок відсутності простоїв 

екскаватора в очікуванні автосамоскидів – здійснюється безперервне 

завантаження вапняків з розвалу до приймального бункеру дробарки; 

- підвищує продуктивність автосамоскидів за рахунок максимального 

використання вантажності транспортних засобів – здійснюється перевезення 

готової продукції з високою насипною щільністю; 

- зменшує об’єм відходів (фракція 0-20 мм), що транспортується до відвалу 

– за рахунок одно стадійного дроблення; 

- скорочує відстань транспортування відходів виробництва до відвалу – за 

рахунок відсутності додаткового транспортування на завод і з заводу на відвал. 

3.5 Дослідження впливу технології відпрацювання вапняків мобільним 

комплексом на продуктивність обладнанням 

3.5.1 Вплив на продуктивність екскаваторів 

Визначення продуктивності екскаваторів виконується відповідно до 

методики, наведеної в нормах проектування [2] за формулами: 

- при завантаженні в автосамоскиди БелАЗ-7522: 

змінумknkQ
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опТпзТзмT

bH /3,
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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.; 

Qк – ємкість ковша екскаватора, м3; 

nк – кількість ковшів в одному автосамоскиді: 
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цn
n

заТ  , хв.; 

де n – число циклів екскавації для завантаження одного автосамоскида, 

n = nк; 

nц – число циклів екскавації в хвилину; 

nк – кількість ковшів в одному автосамоскиді; 
 

еС
тC

кn  , ковшів; 

де Ст – вантажність автосамоскида, т; 

Се –маса породи в ковші, т; 

рК
нКkq

еС


 , т; 

де qк – геометрична ємкість ковша екскаватора, м3; 

Кн – коефіцієнт наповнення ковша; 

Кр – коефіцієнт розпушення породи в ковші екскаватора; 

γ – об’ємна вага породи, т/м3. 

 

- при завантаженні вапняків до приймального бункеру дробарки: 

змінум
рKцt

змTвKнKкq
Q /3,

3600



  

де  – геометрична місткість ковша екскаватора, м3; кq

Кн – коефіцієнт наповнення ковша; 

Кв – коефіцієнт використання обладнання в часі; 

змT  – тривалість зміни; 

цt  – тривалість одного циклу; 

Кр – коефіцієнт розпушення породи в ковші екскаватора. 

 

Результати розрахунків наведено в таблиці 3.1. 

 



 45
Таблиця 3.1 – Продуктивність екскаватора Liebherr 914 при завантаженні 

в автосамоскиди та дробарки Extec C-12+ 

Показник 
Завантаження в 
автосамоскиди 

Завантаження в 
приймальний 

бункер дробарки 

Норма виробки екскаватора 
Hb, 

м3/зміну 
1457,7 1728,9 

Час завантаження 
автосамоскида 

Тза, хв 11 - 

Число циклів екскавації n, циклів 2 - 
Час циклу екскаватора Текс., сек 30 30 
Кількість ковшів в одному 
автосамоскиді 

nк.в., 
ковшів 

22 - 

Вантажність автосамоскида Ст, т 40 - 

Фактична маса породи в 
ковші 

Се, т 1,27 

Геометрична ємкість ковша 
екскаватора 

qк, м3 1,2 

Коефіцієнт наповнення ковша Кн 0,9 

Коефіцієнт розпушення 
породи в ковші 

Кр 1,4 

Об’ємна вага γ, т/м3 2,3 
 

На основі отриманих результатів розрахунків встановимо зміну 

продуктивності екскаватора при завантаженні до приймального бункеру 

дробарки (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Зміна продуктивності екскаватора при завантаженні до 

приймального бункеру дробарки та кузова автосамоскиду 
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На основі отриманих результатів дослідження, можна стверджувати, що 

для умов кар’єру ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» продуктивність екскаватора 

при завантаженні в бункер дробарки на 18,6% більше в порівнянні з 

продуктивністю екскаватора при завантаженні в автосамоскиди. Це пояснюється 

відсутністю простоїв екскаватора в очікуванні автосамоскидів. 

3.5.2 Вплив на продуктивність транспортних засобів 

Переробка вапняків комплексом мобільного обладнання в умовах кар’єру 

ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» впливає на продуктивність автосамоскидів в 

наслідок наступних факторів: 

- за рахунок максимального використання вантажності транспортних 

засобів – здійснюється перевезення готової продукції з високою насипною 

щільністю; 

- зменшує об’єм відходів (фракція 0-20 мм), що транспортується до відвалу 

– за рахунок одно стадійного дроблення; 

- скорочує відстань транспортування відходів виробництва до відвалу – за 

рахунок відсутності додаткового транспортування на завод і з заводу на відвал. 

 

Значний вплив на продуктивність автосамоскидів має насипна щільність 

матеріалів, що транспортуються. Вона залежить від гранулометричного складу 

матеріалу. Відповідно до норм технологічного проектування [2] насипна 

щільність вапняків при різному гранулометричному складі наступна: 

Фракція, мм Насипна щільність, т/м3 

0-5 2,09 
5-10 1,92 
10-20 1,85 
20-40 1,77 
40-80 1,70 
80-120 1,64 

Гірнича маса в 
розвалі 

1,53 
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Встановимо вплив насипної щільності фракційного вапняку на 

продуктивність автосамоскидів, яка визначається за формулою: 

змінутаQ
рТ

опТпзТзмT
bH /,

--
  

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 – фактична вантажність автосамоскида, т. 
 

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.; 

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

Час руху завантаженого й порожнього автосамоскида (tр.в ,tр.п) залежить від 

відстані транспортування: 

3
20

600,1

р

60
.... 




ухуV
аl

прtврt  хв., 

де la – відстань транспортування, км; 

Vруху – середня швидкість руху завантаженого й порожнього автосамоскида, 

Vруху = 20 км/год. 

 

тqаVаQ ,  

де аV  – геометрична місткість кузова автосамоскида, м3; 

q  – насипна щільність т/м3. 

 

Результати розрахунків наведено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Залежність продуктивності автосамоскиду від 

гранулометричного складу вапняків 

Номер класу крупності 1 2 3 4 5 6 7 

Фракція мм 0-5 5-10 10-20 20-40 40-80 80-120 
гірнича 
маса в 
розвалі 

Насипна щільність т/м3 2,09 1,92 1,85 1,77 1,7 1,64 1,6 
Норма виробки 
автосамоскида 

Hb, 
т/зміну 

902,5 829,1 798,8 764,3 734,1 708,2 690,9 

Геометрична 
місткість кузова 
автосамоскида 

м3 17 17 17 17 17 17 17 

Фактична 
вантажність 
автосамоскида 

т 35,5 32,6 31,5 30,1 28,9 27,9 27,2 

Час завантаження 
автосамоскида 

Тза, хв 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Тривалість рейсу 
автосамоскида 

Тц, хв 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Час розвантаження 
автосамоскида 

tр, хв 1 1 1 1 1 1 1 

Час на маневри τ, хв 1 1 1 1 1 1 1 
Час руху 
завантаженого й 
порожнього 
автосамоскида 

tр.в ,tр.п, 
хв 

6 6 6 6 6 6 6 

Відстань 
транспортування 

la, хв 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Середня швидкість 
завантаженого й 
порожнього 
автосамоскида, 
км/год; 

Vруху, 
км/год 

20 20 20 20 20 20 20 

 

На основі отриманих розрахункових даних встановимо залежність 

продуктивності автосамоскидів від фракційного складу вапняків, що 

транспортуються (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Залежність продуктивності автосамоскидів від фракційного 

складу вапняків 

 

На основі отриманих результатів розрахунків, можна зробити висновок, що 

насипна щільність фракційного вапняку в значній мірі впливає на 

продуктивність автосамоскидів: в діапазоні від 2,5 % до 30 % в порівнянні з 

продуктивністю автосамоскидів при транспортуванні маси з розвалу. 

 

При транспортуванні фракцій при роботі комплексу середньозважена 

насипна щільність становитиме: 

3/76,1
2,03,03,02,0

2,064,13,07,13,077,12,095,1
2,03,03,02,0

2,0803,080403,040202,0200
.

мт

qqqq
серq










 

де qі – насипна щільність і-ї фракції, т/м3; 

0,2, 0,3, 0,3, 0,2 – вихід і-ї фракції після мобільного комплексу, в долях 

одинці. 

 

Для встановлення впливу запропонованої технології відпрацювання 

вапняків на транспортні засоби і порівняння її параметрів з параметрами 

існуючої технології, необхідно встановити середньозважену відстань 

транспортування для кожної технології. 
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Відстань транспортування за існуючою схемою визначається за 

виразом: 

км

відвал
змQзавод

змQ

відвал
трLвідвал

змQзавод
трLзавод

змQ
серL

2,2
7,4101369

3,07,4100,21369
..

....
.














 

де  –  відповідно змінний об’єм транспортування вапняків 

на завод і відходів на відвал, т/м3; 

відвал
змQзавод

змQ .,.

відвал
трLзавод

трL .,.  – відповідно відстань транспортування з кар’єру на завод і 

з заводу на відвал, км. 

 

Відстань транспортування за запропонованою схемою визначається за 

виразом: 

км

відвал
змQзавод

змQ

відвал
трLвідвал

змQзавод
трLзавод

змQ
серL

85,1
8,2731095

6,08,2730,21095
..

....
.














 

 

На основі визначених середньозважених відстаней транспортування за 

існуючою та запропонованою системами розробки вапняків, можна зробити 

висновок, що за запропонованим варіантом відстань транспортування буде на 

16 % відсотків меншою. Це пояснюється відсутністю транспортування частини 

вапняків крупністю 0-20 мм спочатку на завод, а потім на відвал та перевезення 

на склад готової продукції в об’ємі на 20% менше за запропонованою схемою в 

порівнянні з існуючою. 

 

На основі встановлених результатів визначимо продуктивність та кількість 

транспортного обладнання за існуючою та запропонованою технологіями 

розробки вапняків. 
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Результати розрахунків наведено в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Продуктивність та кількість автосамоскидів 

Параметр 
Одиниці 

вимірювання

Транспортування 
за існуючою 
технологією 

Транспортування 
за 

запропонованою 
технологією 

Насипна щільність т/м3 1,53 1,76 
Відстань транспортування км 2,2 1,85 
Продуктивність 
автосамоскида  

Hb, т/зміну 741,6 927,5 

Розрахункова потреба в 
автосамоскидах 

одиниць 2,31 1,85 

 

На основі отриманих розрахункових даних встановимо залежність 

продуктивності автосамоскидів від фракційного складу вапняків, що 

транспортуються (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Зміна продуктивності автосамоскидів при транспортуванні 

за існуючою та запропонованою технологіями відпрацювання 

 

На основі виконаних досліджень комплексного впливу факторів технології 

відпрацювання вапняків комплексом мобільного обладнання можна зробити 

висновок, що впровадження на кар’єрі ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

мобільного дробильно-сортувального обладнання дозволить збільшити 
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продуктивність автосамоскидів на 25 % в порівнянні з існуючою технологією 

видобутку вапняків. Це досягається завдяки максимальному використанню 

вантажності транспортних засобів (здійснюється перевезення готової продукції з 

високою насипною щільністю), зменшенню об’ємів відходів (фракція 0-20 мм), 

що транспортується до відвалу (за рахунок одно стадійного дроблення), 

скороченню відстані транспортування відходів виробництва до відвалу (за 

рахунок відсутності додаткового транспортування на завод і з заводу на відвал). 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

4.1 Загальні вимоги до охорони праці 

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному 

структурному підрозділі безпечні умови праці відповідно до вимог Закону 

України "Про охорону праці". 

Прийняття в експлуатацію збудованих та реконструйованих підприємств 

необхідно здійснювати згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України. 

На цих об'єктах повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією 

роботи, змонтоване і випробуване обладнання, а також створено безпечні умови 

для роботи виробничого персоналу та перебування людей. 

Будівлі, споруди, транспортні, енергетичні та інші інженерні комунікації 

на території підприємства повинні відповідати проектній документації, 

затвердженій у визначеному порядку, а також Санітарним правилам, 

затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я. Експлуатація об'єктів, що 

не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, 

стандартам і правилам, не дозволяється. 

Обстеження споруд та інженерних мереж необхідно проводити відповідно 

до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і 

споруд, Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих 

будівель і споруд, Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та 

проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них, 

затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України. 

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, які впроваджують 

на підприємстві, повинні мати сертифікат відповідності, якщо їх внесено до 

Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. 

Прийняття в експлуатацію машин, механізмів і устаткування підвищеної 

небезпеки, впровадження нових технологій повинні здійснюватися відповідно до 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
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Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. 

Вносити зміни в конструкцію діючого основного устаткування, 

технологічні схеми, процеси, а також у їх параметри без погодження з проектною 

організацією або заводом-виробником, з органами державного нагляду за 

охороною праці, установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства 

охорони здоров'я України не дозволяється. 

На підприємствах повинно бути організовано розслідування та облік 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до Порядку 

проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України. 

Порядок проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з охорони 

праці та пожежної безпеки, а також допуск персоналу до самостійної роботи 

визначаються Типовим положенням про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці, та Типовим положенням про 

інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки 

на підприємствах, в установах та організаціях України. Працівники та посадові 

особи, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, визначених у Переліку 

робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного комітету 

України з нагляду за охороною праці (НПАОП 0.00-2.01-05), а також роботах, 

визначених у Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому 

наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України 

по нагляду за охороною праці, повинні проходити щорічне спеціальне навчання і 

перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, а з 

пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які 

особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної 

безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій (НАПБ Б.06.001-2003). Допуск до роботи 
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працівників, які не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці та 

пожежної безпеки, не дозволяється. 

Роботодавець зобов'язаний організувати проведення попереднього та 

періодичного медичних оглядів працівників, які зайняті на важких роботах, 

роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також щорічного 

огляду осіб віком до 21 року. Перелік працівників, які підлягають медичному 

огляду, визначається відповідно до Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров'я України. 

Не дозволяється застосовувати працю жінок на роботах, зазначених у 

Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 

яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом 

Міністерства охорони здоров'я України. Підіймання та переміщення вантажів 

вручну жінками дозволяються в межах Граничних норм підіймання і 

переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров'я України. 

Не дозволяється застосовувати працю неповнолітніх на роботах, 

зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, 

затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України. Підіймання та 

переміщення важких речей неповнолітніми дозволяються в межах Граничних 

норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. 

Роботодавець зобов'язаний створити на робочих місцях у кожному 

структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог чинних нормативно-

правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 

працівників у галузі охорони праці. У кожному цеху фабрики роботодавець 

повинен мати затверджені переліки газонебезпечних місць і газонебезпечних 

робіт, а також робіт підвищеної небезпеки згідно з НПАОП 0.00-2.01-05. 

Роботи підвищеної небезпеки необхідно проводити за нарядом-допуском 

визначеної форми. Ці роботи необхідно виконувати бригадою не менше ніж з 

двох працівників, а в апаратах, лежаках, газоходах та інших подібних місцях - 
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бригадою не менше ніж з трьох працівників. До місця роботи бригаду повинна 

супроводжувати посадова особа, відповідальна за виконання робіт підвищеної 

небезпеки, або відповідальна особа підрядної організації. На місці роботи 

необхідно вивішувати табличку "Працювати тут!". У наряді-допуску, виданому 

на проведення робіт підвищеної небезпеки, повинен бути зазначений повний 

обсяг організаційних та технічних заходів, вжиття яких забезпечить безпечне 

проведення робіт у конкретних умовах. Перелік посад керівників та фахівців, які 

мають право видавати наряди-допуски, затверджується роботодавцем. 

Організація робіт підрядної організації повинна відповідати вимогам 

пункту 8 розділу III Правил охорони праці під час ремонту устаткування на 

підприємствах, затверджених наказом Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. 

На кожному підприємстві повинні бути складені плани ліквідації аварій 

згідно з Положенням щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій, згідно з НПАОП 0.00-4.33-99. Не дозволяється допуск до 

роботи працівників і посадових осіб, не ознайомлених з планом ліквідації аварій. 

Роботодавець зобов'язаний забезпечити всіх працівників підприємства 

спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та запобіжними 

пристроями відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

гірничодобувної промисловості, згідно з НПАОП 0.00-3.10-08. 

Порядок видачі, зберігання, користування спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту, а також догляд за ними повинен 

відповідати вимогам Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту, згідно з НПАОП 0.00-4.01-08. 

Освітлення цехів та приміщень підприємства, складів реагентів та інших 

приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006. 

У приміщенні нарядних, на робочих місцях, біля агрегатів, у небезпечних 

зонах повинні бути зроблені написи про безпечні способи ведення робіт і 
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застережні заходи, вивішені знаки безпеки згідно з Технічним регламентом 

знаків безпеки і захисту здоров'я працівників. 

Для обслуговування запірної, регулювальної арматури, а також 

опалювальних і вентиляційних пристроїв і приводів, розташованих на висоті два 

та більше метрів від підлоги, повинні бути обладнані спеціальні стаціонарні 

майданчики. Застосовувати для цього приставні драбини не дозволяється. Якщо 

проектом передбачено дистанційне керування зазначеною арматурою, 

обладнувати стаціонарні майданчики не потрібно. 

Сходи та майданчики повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-52:2008 

"Конструкції споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні 

умови". 

Запірну та регулювальну арматуру трубопроводів необхідно 

встановлювати в доступних і безпечних для обслуговування місцях або 

обладнувати дистанційним керуванням. Необхідність застосування арматури з 

дистанційним керуванням або ручним приводом визначається умовами 

технологічного процесу та забезпеченням безпечності роботи. 

4.2 Вимоги безпеки до технологій, устаткування та матеріалів 

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні 

засоби, хімічні речовини та їх сполуки, інша небезпечна продукція, придбані за 

кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови 

проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони 

праці, чинним на території України. Гірничі машини, механізми та устаткування 

підлягають огляду, випробуванню та експертному обстеженню згідно з вимогами 

Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження 

(технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 

№ 687. 

Гірничі виробки у місцях, де є небезпека падіння в них працівників 

необхідно позначати запобіжними знаками, освітленими в темний час доби. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-2004-%D0%BF
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Не дозволяється захаращувати робочі місця та підходи до них породою 

та будь-якими предметами, що заважають рухові працівників та механізмів. 

Рух працівників дозволяється відповідно до затверджених схем маршрутів 

по спеціально влаштованих доріжках або по узбіччю автошляхів з боку руху 

порожнього автотранспорту. У темну пору доби пішохідні доріжки повинні бути 

освітлені. Зміни маршрутів необхідно наносити на схему маршрутів, а працівники 

повинні бути ознайомлені з ними. Рух працівників у небезпечних місцях 

дозволяється тільки в разі особливої виробничої необхідності та тільки з дозволу 

посадової особи, в обов'язки якої покладено здійснення контролю за безпечним 

виконанням робіт. 

Експлуатацію та обслуговування машин, обладнання, приладів і апаратури, 

які застосовуються на об'єктах гірничих робіт, а також їх монтаж, демонтаж і 

зберігання необхідно виконувати відповідно до вимог інструкцій з експлуатації їх 

заводів-виробників. Змінювати заводську конструкцію машин, обладнання, схем 

керування і захисту допускається тільки за погодженням із заводом-виробником 

та у разі дотримання вимог пункту 1 підрозділу 12.3 (пункт 3.1 глави 3 розділу IV 

НПАОП 0.00-1.24-10). 

У неробочий час гірничі, транспортні та шляхобудівельні машини повинні 

бути виведені в безпечне місце, робочі органи (ковші тощо) опущені на землю, 

кабіни замкнені, з кабелю живлення знято напругу. 

Експлуатацію вантажопідіймальних кранів на фабриках необхідно 

проводити відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, згідно з НПАОП 0.00-1.01-07. 

Виготовлення, монтаж, ремонт, експлуатація та огляд посудин і балонів, 

що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам Правил охорони праці в 

металургійній промисловості згідно з НПАОП 27.0-1.01-08. 

Усі відкриті рухомі частини устаткування, що доступні випадковому 

дотику, повинні бути огороджені. Огородження може бути суцільним, сітчастим 

(з розміром чарунок не більше ніж 20×20 мм) або у вигляді поручнів на відстані 

до рухомих чи обертових частин устаткування не менше ніж 1,0 м.  
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Зубчасті, пасові та ланцюгові передачі, а також муфти незалежно від 

висоти їх розташування та швидкості обертання повинні мати суцільне 

огородження кожухами, що знімаються за допомогою спеціального інструменту. 

Для виконання ремонтних і регулювальних робіт, а також для 

спостереження за технологічним процесом і роботою механізмів в огородженнях 

дозволяється робити вікна та люки, які повинні закриватися, щоб унеможливити 

випадкове падіння в них працівників, та які повинні бути зблоковані з пусковим 

пристроєм устаткування, машин і механізмів. 

Перед початком роботи на устаткуванні необхідно перевірити безпечність 

роботи на ньому: наявність та цілісність огорож, надійність пускових і 

гальмівних пристроїв, заземлення, справність захисних кожухів, ізоляції, 

сигналізації пуску та зупинки, автоблокування. Усі технологічні лінії, потокові 

системи, механізми, якими керують дистанційно з пультів і щитових, 

обладнуються звуковою та світловою сигналізацією. У разі виявлення 

несправностей або недоліків у забезпеченні безпечної експлуатації устаткування 

робота на ньому негайно припиняється. Пуск виробничого устаткування 

дозволяється проводити тільки працівникам, які його обслуговують та 

здійснюють нагляд за ним. Блокування пускових пристроїв механізмів і 

устаткування повинно бути таким, щоб повністю забезпечити дотримання 

зазначеної часової витримки. Перед пуском устаткування, вузли якого або весь 

агрегат у процесі роботи переміщується, повинні подаватися звукові та світлові 

сигнали тривалістю не менше ніж 10 с. 

Пуск з пульта керування ланцюга виробничого устаткування, 

розташованого поза зоною видимості, повинен здійснюватися лише після 

підтвердження працівниками окремого устаткування безпеки його пуску. При 

цьому після першого звукового сигналу необхідно витримати паузу не менше ніж 

30 с. Перед самим пуском устаткування необхідно подавати другий звуковий 

сигнал тривалістю 30 с. 

На робочих місцях вивішуються інструкції про порядок пуску, 

експлуатації та зупинки устаткування, які затверджуються роботодавцем. 
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Прийняття в експлуатацію устаткування після ремонту здійснюється 

персоналом виробничого цеху фабрики та оформлюється актом, який складається 

після випробування устаткування. Акт випробування окремого механічного 

обладнання затверджується відповідальним або уповноваженим роботодавцем 

працівником, а агрегатів - роботодавцем. Експлуатація устаткування без 

складання акта приймання після його ремонту не дозволяється. Запуск 

устаткування в роботу після ремонту необхідно проводити з дотриманням вимог 

биркової системи тільки після перевірки відсутності у небезпечній зоні 

працівників, а також сторонніх предметів і під наглядом посадової особи, 

відповідальної за проведення робіт.  

Ремонт рухомих частин устаткування та огорож під час роботи машин, 

ручне прибирання просипу, а також ручне змащування без пристроїв (шприців 

тощо) не дозволяються. 

Під час припинення подачі електроенергії або зупинки устаткування за 

будь-якої причини всі електродвигуни устаткування, самозапуск яких 

недопустимий, повинні мати пристрої для автоматичного вимикання. 

На кожному пункті обслуговування одного або кількох агрегатів повинна 

бути книга прийому та здачі змін, правильність заповнення якої повинна 

періодично перевірятися відповідальними посадовими особами дільниці (цеху). 

Експлуатація устаткування повинна проводитися з дотриманням технологічних 

режимів та параметрів, визначених паспортами, технологічними картами або 

інструкціями. 

4.3 Вимоги безпеки до обладнання та механізмів для ведення очисних робіт 

Гірничі, транспортні та будівельно-дорожні машини, які перебувають у 

роботі, повинні відповідати основним вимогам Технічного регламенту безпеки 

машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Їх необхідно 

утримувати в справному стані та забезпечувати діючими сигнальними 

пристроями, гальмами, огородженнями доступних рухомих частин (муфт, шківів) 

і робочих майданчиків, протипожежними засобами. Вони повинні мати 

освітлення, комплект справного інструменту, засоби захисту від ураження 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF/paran11#n11
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електричним струмом. Справність машин необхідно перевіряти: щозмінно - 

машиністом, щотижня - механіком та енергетиком дільниці, щомісячно - 

посадовою особою, на яку покладено ці обов'язки. Не дозволяється працювати на 

несправних машинах та механізмах. 

Транспортувати машини тракторами та бульдозерами дозволяється тільки 

із застосуванням жорсткої зчіпки та при здійсненні спеціальних заходів, що 

забезпечують безпеку відповідно до розробленої підприємством технологічної 

інструкції. Транспортувати особливо важкі машини із застосуванням інших видів 

зчіпки необхідно за умови вживання додаткових заходів безпеки. 

У разі раптового припинення подачі електроенергії персонал, який 

обслуговує механізм, зобов'язаний негайно перевести пускові пристрої 

електродвигунів і важелі керування в положення "Стоп" ("Вимкнено"). 

Гірничі роботи щодо відсипки дамб, проведення робіт на тимчасових та 

постійних складах готової сировини необхідно вести відповідно до розроблених 

на підприємстві паспортів, які визначають допустимі розміри робочих 

майданчиків, берм, кутів укосів, висоти складів, відстань від гірничого та 

транспортного устаткування до бровок укосів, транспортних комунікацій. 

Паспорти необхідно зберігати на гірничо-транспортних машинах (екскаваторах, 

бульдозерах, автосамоскидах тощо). Посадові особи, в обов'язки яких покладено 

здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, та інші працівники повинні 

бути ознайомлені із зазначеними паспортами за особистим підписом. Не 

дозволяється проводити гірничі роботи без затвердженого паспорта, а також з 

відхиленням від нього. 

Присутність сторонніх осіб у кабіні та на зовнішніх майданчиках 

екскаватора та іншого обладнання під час їх роботи не дозволяється. 

Застосовувати системи автоматики, телемеханіки і дистанційного 

керування машинами та механізмами дозволяється тільки за наявності блокувань, 

які вимикають подачу енергії у разі несправності цих систем. 
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4.4 Вимоги безпеки під час роботи одноківшевих екскаваторів 

Під час переміщення екскаватора по горизонтальному шляху або на підйом 

його ведуча вісь повинна бути ззаду, а при спусках зі схилу - спереду. Ківш 

необхідно опорожнити і утримувати не вище ніж 1 м від ґрунту, а стрілу 

установити по ходу екскаватора. Під час руху крокуючого екскаватора ківш 

необхідно спорожнити, а стрілу установити в бік, протилежний напрямку руху 

екскаватора. Під час руху екскаватора на підйом або під час спусків необхідно 

вживати заходів, які запобігають самовільному сковзанню по нахилу. 

Перегін гірничих машин необхідно здійснювати тільки за письмовим 

розпорядженням посадової особи, на яку покладено здійснення контролю за 

безпечним виконанням робіт, та за наявності затвердженого проекту організації 

робіт. Перегін екскаватора необхідно здійснювати за сигналами помічника 

машиніста або спеціально призначеного працівника. При цьому повинна бути 

постійна видимість між ним та машиністом екскаватора. Для крокуючих 

екскаваторів допускається передача сигналів від помічника машиніста до 

машиніста через третього члена бригади. Дозволяється перегін екскаватора за 

допомогою спеціальних перегінних дизель-електричних станцій. 

Екскаватори необхідно розташовувати на твердій вирівняній основі зі 

схилом, що не перевищує допустимий технічним паспортом екскаватора. В усіх 

випадках відстань між укосом або транспортними посудинами і контрвантажем 

екскаватора повинна бути не менше ніж 1 м. Під час роботи екскаватора з 

місткістю ковша менше ніж 5 куб.м його кабіна повинна бути розташована з 

боку, протилежного від складу готової продукції. Не дозволяється робота 

екскаватора під козирками і шматками гірничої маси, що нависають. 

Не дозволяється під час роботи екскаватора перебування працівників 

(включаючи обслуговуючий персонал) у зоні дії ковша. 

У разі загрози обвалення або зсуву під час роботи екскаватора роботу 

екскаватора необхідно припинити і відвести його в безпечне місце.  
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Під час роботи екскаватора на ґрунтах, які не витримують тиску 

гусениць, необхідно вживати спеціальних заходів, що забезпечують стійке 

положення екскаватора. 

На екскаваторах необхідно мати паспорти завантаження автосамоскидів. 

4.5 Вимоги безпеки під час гравітаційного збагачення сировини 

Пускове обладнання у разі місцевого керування повинно бути розташоване 

так, щоб працівник, який вмикає обладнання, мав змогу наглядати за його 

роботою. 

Пускові пристрої повинні бути зблоковані для унеможливлення подачі 

сировини на грохот, що не працює, у разі випадкових зупинок. 

Зупинення грохоту для внутрішнього огляду, очищення та ремонту, а 

також його пуск необхідно здійснювати відповідно до інструкції, затвердженої 

роботодавцем, під наглядом відповідальної посадової особи за нарядом-

допуском. 

Відкручувати гайки або послаблювати їх, а також закріплювати болти 

кожуха завиткового живильника під час роботи грохоту не дозволяється. 

Місце завантаження повинно бути огороджено та вивішено плакат 

"Небезпечно!". 

Робочі майданчики для обслуговування грохотів повинні розташовуватися 

на рівні не менше ніж 0,6 м нижче борта класифікатора. З протилежного боку 

майданчики повинні мати металеве огородження висотою 1 м. 

На віброгрохотах повинні бути містки (майданчики) з поручнями для 

безпечного обслуговування механізмів, а також огородження елементів привода. 

Під час експлуатації класифікатора не дозволяється проводити огляд та 

змащування механізмів, стоячи на гребінних рамах. 

Вмикати віброгрохот допускається тільки після повного очищення сита від 

сировини. 

Якщо температура підшипників перевищує на 35° C температуру 

навколишнього середовища, експлуатація грохота не допускається. 
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Допуск працівників усередину промивальних барабанів, апаратів 

збагачення для огляду, ремонту та очищення внутрішньої поверхні апаратів від 

шламів і залишків сировини здійснюється після повної зупинки апарата та 

розбирання електричної схеми. Під час проведення робіт усередині апаратів на 

пускових пристроях вивішується плакат "Не вмикати! Працюють люди!". 

Під час роботи апарата гравітаційного збагачення торкатися до його 

рухомих і обертових частин, змащувати підшипники, діставати сторонні 

предмети з апарата не дозволяється. 

Відбір проби продуктів гравітаційного збагачення вручну дозволяється 

тільки у передбачених для цієї мети місцях апаратів та допоміжного обладнання. 

Відбір проби продуктів збагачення вручну безпосередньо з рухомих механізмів 

не дозволяється. 

Ремонт або заміна сит шиберного обладнання, очищення та ремонт 

внутрішнього корпусу відсаджувальної машини одночасно з ремонтом або 

очищенням башмака зневоднювального елеватора не дозволяється. Під час 

проведення зазначених робіт електрична схема елеваторів повинна бути 

розібрана та вивішено попереджувальний плакат. 

Жолоби, що підводять матеріали до апарата та відводять продукти 

збагачення з нахилом більше ніж 45°, повинні бути зверху закриті для 

запобігання викиду пульпи. 

4.7 Вимоги з безпеки на автомобільному транспорті 

Земляне полотно для шляхів необхідно будувати з міцних ґрунтів. Не 

можна застосовувати для насипів торф, дерен і рослинні залишки. Повздовжні 

ухили шляхів повинні відповідати техніко-економічному розрахунку з 

врахуванням забезпечення безпеки руху. Ширина проїжджої частини шляху 

визначається зважаючи на розміри автомобілів.  

На узбіччі технологічних автодоріг з боку відпрацьованого простору 

необхідно споруджувати захисний вал з ґрунту, що огороджує призму обвалення. 

Висота захисного валу повинна бути не менше ніж 1/2 діаметра колеса. Під час 

відсипки захисного валу з м'яких і напівскельних порід його ширина в нижній 
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частині повинна бути не менше ніж 3-кратна висота, а під час відсипки зі 

скельних порід - не менше ніж 2,5-кратна висота. Ширина узбіччя доріг, на яких 

споруджується захисне огородження, визначається проектом, за яким відстань від 

підошви ґрунтового валу до крайки проїжджої частини повинна бути не менше 

ніж 0,5 м, а до бровки укосу - 1,0 м і відповідно 1,5 м та 1,0 м - від основи 

огородження під час спорудження його з бетону. 

Керівництво підприємства зобов'язане створювати безпечні умови для руху 

транспортних засобів, забезпечити своєчасний ремонт автомобільних доріг.  

Кожен автомобіль повинен мати технічний паспорт, що містить його 

основні технічні та експлуатаційні характеристики. Автомобілі, що знаходяться в 

експлуатації, укомплектовують: 

- засобами пожежогасіння; 

- знаками аварійної зупинки; 

- медичними аптечками; 

- упорами (башмаками) для підкладання під колеса; 

- двома дзеркалами заднього виду; 

- засобами зв’язку; 

- комплектом інструменту, передбаченим заводом-виробником; 

- фарами для освітлення робочого майданчика і дороги; 

- звуковою сигналізацією, яка вмикається під час руху заднім ходом. 

Забороняється експлуатувати автосамоскиди вантажопідйомністю 30 т і 

більше, якщо вони не укомплектовані пристроєм блокування (сигналізації) 

підняття кузова під повітряною високовольтною лінією. Ця вимога не 

поширюється на підприємства, у яких відсутні перетини автомобільних шляхів з 

повітряними високовольтними ЛЕП.  

На лінію автомобілі можуть бути випущені тільки за умови, що їх агрегати 

та вузли, які забезпечують безпеку руху, а також безпеку інших робіт, що 

передбачено технологією використання автотранспорту, знаходяться у справному 

стані. Водії повинні мати при собі документ на право керування автомобілем.  
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У разі проведення капітальних ремонтів і надалі в строк, передбачений 

заводом-виробником, необхідно проводити експертне обстеження вузлів, деталей 

і агрегатів автосамоскидів, які впливають на безпеку руху. 

Швидкість і порядок руху автомобілів на шляхах підприємства 

визначається з урахуванням дорожніх умов. Рух на технологічних шляхах 

необхідно регулювати відповідними знаками. 

На технологічних автомобільних шляхах не можна проводити обгін 

автомашин під час їх руху. В окремих випадках, у разі застосування автомобілів з 

різною технічною швидкістю руху, допускається обгін автомобілів за умов 

забезпечення безпеки руху. 

Разовий заїзд на територію підприємства автомобілів, тракторів, тягачів, 

навантажувальних і підіймальних машин та іншого виду транспорту, який 

належить іншим підприємствам і організаціям, допускається тільки після 

обов'язкового інструктажу водія або машиніста щодо встановлених на 

підприємстві схем маршрутів руху, швидкості та порядку руху за ними 

транспорту. 

Буксирування несправних автосамоскидів вантажопідйомністю більше ніж 

15 т необхідно здійснювати спеціальними тягачами. Залишати на проїжджій 

частині дороги несправні автосамоскиди не дозволяється. Допускається 

тимчасово залишати автосамоскид на проїжджій частині дороги у разі його 

аварійної зупинки за умови огородження автомобіля з обох боків відповідними 

попереджувальними знаками.  

Шиномонтажні роботи необхідно здійснювати в окремих приміщеннях або 

на спеціальних огороджених майданчиках, оснащених необхідними механізмами. 

Працівники, які виконують шиномонтажні роботи, повинні пройти навчання з 

питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05. 

Очищення кузова від налиплої маси необхідно проводити в спеціально 

відведеному місці із застосуванням механічних або інших засобів. 

Під час навантаження автомобілів екскаваторами необхідно дотримуватись 

таких умов: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05/paran32#n32
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- використовувати автомобілі з вантажопідйомністю, яка відповідає 

технічним характеристикам екскаваторів (навантажувачів), що здійснюють їх 

навантаження; 

- автомобілі, що чекають на навантаження, необхідно розміщувати за 

межами радіуса дії екскаваторного ковша і ставити їх під навантаження тільки 

після відповідного сигналу машиніста екскаватора. Відстань між транспортними 

засобами, що чекають на навантаження, повинна бути не менше ніж 5 м; 

- автомобіль, що перебуває під навантаженням, повинен бути 

загальмований; 

- навантаження в кузов автомобіля необхідно здійснювати тільки збоку або 

ззаду, перенесення ковша над кабіною автомобіля або трактора не дозволяється; 

- завантаженим автомобілем дозволяється рухатись до пункту 

розвантаження тільки після відповідного сигналу машиніста екскаватора. 

Кабіну автосамоскида необхідно перекривати спеціальним захисним 

козирком, що забезпечує безпеку водія під час навантаження. За відсутності 

захисного козирка водій автомобіля зобов'язаний вийти під час навантаження з 

кабіни і перебувати за межами радіуса дії ковша екскаватора. 

Під час роботи автомобіля не дозволяється: 

- рух автомобіля з піднятим кузовом; 

- ремонт та розвантаження під ЛЕП та ближче ніж 40 м від них; 

- рух заднім ходом до місця навантаження (розвантаження) на відстані 

більше ніж 30 м; 

- переїздити через кабелі, що прокладені по землі без спеціального 

запобіжного укриття; 

- перевозити працівників у кабіні; 

- у кабінах технологічних автомобілів дозволяється перевозити посадових 

осіб, в обов'язки яких покладено здійснення контролю за безпечним виконанням 

робіт, та окремих працівників за наявності в них письмового дозволу та наявності 

місця в кабіні, передбаченого заводом-виробником; 

- залишати автомобіль на ухилах і підйомах. У разі зупинки автомобіля на 

підйомі або ухилі внаслідок технічної несправності водій зобов'язаний вжити 
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заходів, що унеможливлюють самочинний рух автомобіля: вимкнути двигун, 

загальмувати машину, підкласти під колеса підпори (башмаки), автомобіль 

вантажопідйомністю 40 т і більше уперти передніми або задніми колесами в 

уступ; 

- запускати двигун, використовуючи рух автомобіля з ухилу; 

- залишати автомобіль з працюючим двигуном. 

- під час руху автомобіля заднім ходом необхідно безперервно подавати 

звуковий сигнал, а в разі руху заднім ходом автомобіля вантажопідйомністю 10 т 

і більше звуковий сигнал повинен включатися автоматично. 

Великотоннажний та інший технологічний транспорт, що не підлягає 

експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підлягає 

реєстрації відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку 

великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів. 

Перевозити працівників можна тільки в автобусах або спеціально 

обладнаних для цього автомашинах зі швидкістю і за маршрутами, визначеними 

на підприємстві. Майданчики для посадки працівників повинні бути 

горизонтальними або з ухилом не більше ніж 0,01 та мати відповідні знаки. 

Обладнувати майданчики для посадки працівників можна тільки за межами 

проїжджої частини шляху. 

Навантажувально-розвантажувальні пункти необхідно влаштовувати з 

забезпеченням маневрових операцій автомобілів, бульдозерів і тракторів, з 

урахуванням вимог пунктів 8.1 - 8.8 глави 8 розділу V НПАОП 0.00-1.24-10 та 

НПАОП 0.00-1.74-15. Майданчики для навантаження і розвантаження 

автомобілів  повинні бути горизонтальними. Допускається ухил не більше ніж 

0,01. Якщо немає запобіжного валу, експлуатація розвантажувального 

майданчика не дозволяється. 

Автомобілі, мотоцикли, моторолери, автонавантажувачі, електро-та 

автокари тощо, що використовуються як засоби внутрішньозаводського та 

внутрішньоцехового транспорту, повинні бути обладнані гальмами, звуковою 

сигналізацією, освітлювальними пристроями та світловими сигналами, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0356-10/print1525194131382783#n298
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пристроями, що унеможливлюють використання транспортних засобів 

сторонніми особами. 

Швидкість руху автомашин, автокар, електрокар та іншого транспорту на 

території підприємства повинна визначатися роботодавцем і не повинна 

перевищувати при в'їзді у виробничі приміщення, всередині та на виїзді з них 

5 км/год. Рух зазначеного транспорту на території підприємства та у виробничих 

приміщеннях необхідно регулювати відповідними знаками дорожнього руху. 

У місцях в'їзду транспортних засобів на територію підприємства, цеху 

необхідно вивішувати схеми їх руху на вантажно-розвантажувальні майданчики. 

Місця розвантаження та навантаження повинні бути позначені на схемах. 

Приміщення, де розміщено більше ніж 10 постів для обслуговування або 

для зберігання більше ніж 25 автомобілів, повинні мати не менше двох воріт. 

У боксах (блоках) автогаражів не дозволяється проводити ковальські, 

зварювальні, фарбувальні, деревообробні роботи, а також промивати деталі з 

використанням легкозаймистих рідин. Ці роботи необхідно проводити у 

відповідних майстернях підприємства або в окремих приміщеннях гаража. 

У приміщеннях, призначених для стоянки та ремонту автомобілів, а також 

на стоянках автомобілів під навісами та на відкритих майданчиках необхідно 

дотримувати вимоги НАПБ А.01-001-2004 та інструкції з пожежної безпеки. 

4.8 Промислова санітарія 

У відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 

0.00-1.24-10, НПАОП 0.00-1.61-12, НПАОП 0.00-1.74-15 на підприємстві 

передбачено: 

Забезпечення підприємства (ділянки) необхідним медичним устаткуванням 

і медикаментами першої допомоги постраждалим здійснюється відповідно до 

існуючих санітарних нормативів. 

Забезпечення всіх працюючих підприємства (ділянки) питною водою 

згідно з ДСТУ 7525:2014 та ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Забезпечення спецодягом згідно з ГОСТ 12.4.099, ГОСТ 12.4.100, ГОСТ 

27651-88, ГОСТ 27653-88, спецвзуттям згідно з ГОСТ 12.4.162-85, засобами 
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індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.051, ГОСТ 

12.4.002, ГОСТ 12.4.010. 

Зниження запиленості повітря шляхом регулярного поливання складів та 

автодоріг. Повітря в робочій зоні й вміст у ньому шкідливих речовин повинні 

відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007. 

Медична допомога працюючим на підприємстві (ділянці) повинна 

надаватись медпунктом підприємства, а також медичними установами селища 

Олександрівка та м. Вознесенськ. Для прийняття їжі та укриття під час негоди 

використовуються побутові приміщення обладнані згідно зі Сніп 2.04.05. та Сніп 

2.09.04, які повинні бути на території проммайданчика. Тут же обладнаний 

біотуалет на одне очко, виконаний за типовим проектом.  

У будинках і приміщеннях необхідно додержуватись вимог Правил 

санітарії та пожежної безпеки приміщень згідно з НАПБ Б.03.002-2007 та ГОСТ 

12.2.004. Всі санітарно-побутові приміщення мають стаціонарне опалення, 

проточно-витяжну вентиляцію, яка забезпечує вміст шкідливих домішок в повітрі 

цих приміщень в межах, передбачених Держстандартами. Побутові приміщення 

(типові побутові вагончики), до складу яких входять: гардероби для робочого й 

верхнього одягу, душові, їдальня, приміщення для укриття в негоду, 

біовбиральні, розташовані на території проммайданчика чи на території 

підприємства.  

Інші основні заходи щодо промсанітарії: всі працюючі проходять щорічно 

технічний інструктаж з промсанітарії, промислової і особистої гігієні, а також з 

надання першої невідкладної допомоги постраждалим на робочому місці; 

щорічно працюючі проходять профогляд і флюорографію. 
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5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

У дипломі виконується економічна оцінка запропонованої технології 

відпрацювання вапняків в умовах кар’єру ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

комплексом мобільного обладнання в порівнянні з існуючою технологією 

відпрацювання. Економічна оцінка виконана відповідно до методичних вказівок з 

виконання економічної частини дипломного проекту [47]. 

 

Розрахунок фонду заробітної плати 

Розрахунок фонду заробітної плати виконано на основі рекомендацій 

методичних вказівок з виконання економічної частини дипломного проекту [47] 

відповідно до режиму роботи підприємства. 

Розрахунок фонду заробітної плати на підприємстві при існуючій 

технології наведено в табл. 5.1, за запропонованою технологією – в табл. 5.2. 

Фонд заробітної плати формується на основі посадових окладів з урахуванням 

преміальних виплат. 

 

Розрахунок витрат на паливно-мастильні та допоміжні матеріали 

Результати розрахунку потреби в дизельному пальному наведено в табл. 

5.3. Витрати на допоміжні матеріали визначаються виходячи з норм витрати 

обсягів робіт та цін на відповідний вид матеріалу. Результати розрахунків з 

витрат на матеріали наведено в таблиці 5.4. Зведені показники споживання 

паливно-мастильних (ПММ) матеріалів наведено в табл. 5.5. 

 

Розрахунок вартості споживання електроенергії 

При відпрацюванні родовища за існуючою технологією споживачами 

електроенергії є екскаватора ЕКГ-5А. Сумарна потужність двигунів екскаватора 

становить 1480 кВт.  При запропонованій технології споживачів електроенергії на 

вийманні та переробці вапняків немає, оскільки вся техніка обладнана дизельними 

двигунами. 

Вартість споживаної електроенергії визначається за формулою: 
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де устN – установлена потужність двигунів, кВт; 

.спожn  – кількість споживачів, одиниць; 

ЗК  – коефіцієнт завантаження обладнання; 

змt  – число годин роботи добу; 

.річнn  – число робочих днів на рік; 

  – ККД електромереж; 

Ц  – вартість 1 кВт, грн. 

Результати розрахунків вартості електроенергії наведено в табл. 5.6. 

 

Розрахунок вартості амортизаційних відрахувань 

Капітальні витрати на основні виробничі фонди (машини і механізми) 

визначаються відповідно до їх балансової вартості. Амортизаційні відрахування 

по кожній групі основних фондів розраховуються на основі норм амортизації: 

АМОРТГОТЧ НЦА .. ; %100
1


Т
Н АМОРТ  

де Ц  – балансова вартість обладнання, грн.;  

АМОРТН  – річна норма амортизаційних відрахувань,%.  

Т  – термін служби устаткування, років. 

Результати розрахунків вартості амортизаційних відрахувань наведено в табл. 5.7. 
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Таблиця 5.1 – Фонд заробітної плати при відпрацюванні вапняків за існуючою технологією 

Чисельність 
Премія 

Професія 
Оклад. 
тариф, 
грн. За зміну 

За 
списком 

Місячний фонд 
зар. плати, грн. 

% сума 

Загальний ФЗП за 
місяць, грн 

Загальний ФЗП 
за рік, грн 

Начальник дільниці 15000 1 1 15000 30 4500 19500 234000 
Зам. начальника ділянки 12000 1 1 12000 30 3600 15600 187200 
Енергетик ділянки 10000 1 1 10000 30 3000 13000 156000 
Слюсар 9000 1 2 18000 30 5400 23400 280800 
Гірничий майстер 10000 1 2 20000 30 6000 26000 312000 
Машиніст ЕКГ-5А 9000 1 2 18000 30 5400 23400 280800 
Помічник машиніста 4500 1 2 9000   2700 11700 140400 
Водій автосамоскиду 9000 3 6 54000 30 16200 70200 842400 
Всього   10 17 156000   46800 202800 2433600 

 

Таблиця 5.2 – Фонд заробітної плати при відпрацюванні вапняків за запропонованою технологією 
Чисельність 

Премія 
Професія 

Оклад. 
тариф, 
грн. За зміну 

За 
списком 

Місячний фонд 
зар. плати, грн. % сума 

Загальний ФЗП 
за місяць, грн 

Загальний ФЗП за 
рік, грн 

Начальник дільниці 15000 1 1 15000 30 4500 19500 234000 
Зам. начальника ділянки 12000 1 1 12000 30 3600 15600 187200 
Слюсар 9000 1 2 18000 30 5400 23400 280800 
Гірничий майстер 10000 1 2 20000 30 6000 26000 312000 
Машиніст гідравлічного 
екскаватора 9000 1 2 18000 30 5400 23400 280800 
Дробарник-грохотильник 

9000 1 2 18000 30 5400 23400 280800 
Водій навантажувача 9000 1 2 18000 30 5400 23400 280800 
Водій автосамоскиду 9000 2 4 36000 30 10800 46800 561600 
Всього   9 16 155000   46500 201500 2418000 
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Таблиця 5.3 – Потреба в дизельному пальному за існуючою технологією 

№ з/п Показники Од. вим. Значення 
1 Кількість автосамоскидів од. 3 
2 Відстань транспортування км 2,2 
3 Час на виконання одного циклу доставки вантажу год. 0,42 
4 Число циклів в зміну одного автосамоскида циклів/зміну 29 
5 Число циклів в рік всього парку автосамоскидів циклів/рік 1728343 
6 Річна відстань перевезення вапняків тис. км 3802354 
7 Витрати дизельного пального на 100 км л/100 км 99 
8 Річний об’єм споживання дизельного пального автосамоскидами тис. л 3745 

 

Таблиця 5.4 – Потреба в дизельному пальному за запропонованою технологією 

№ з/п Показники Од. вим. 
Запропонована 
технологія 

1 Кількість автосамоскидів од. 2 
2 Відстань транспортування км 1,85 
3 Час на виконання одного циклу доставки вантажу год. 0,42 
4 Число циклів в зміну одного автосамоскида циклів/зміну 29 
5 Число циклів в рік всього парку автосамоскидів циклів/рік 1728343 
6 Річна відстань перевезення вапняків тис. км 3197434 
7 Витрати дизельного пального на 100 км л/100 км 99 
8 Річний об’єм споживання дизельного пального автосамоскидами тис. л 3149 

9 
Річний об’єм споживання дизельного пального комплексом 
мобільного обладнання тис. л 130 

10 Всього тис. л 3279 
 



 75 
Таблиця 5.5 – Зведені показники споживання ПММ 

Базовий варіант Запропонований варіант 

Вид матеріалу 
Одиниця 
виміру 

Норма 
витрат на 

1 тис.т 

Планована 
витрата 

Вартість 
одиниці, 
грн. 

Загальна 
вартість 

Норма 
витрат 
на 

1 тис.т

Планована 
витрата 

Вартість 
одиниці, 
грн. 

Загальна 
вартість 

Дизельне пальне л. 4,1 3745 20 74906379,4 3,6 3279 20 65589455 

Мастильні матеріали л. 0,4 4311 75 323292,972 0,4 3774 75 283081 

Покришки шт. 0,019 200 50000 10012050 0,019 200 50000 10012050 
Всього 85241722,4   75884587 
Інші матеріали разового користування - 1,5% 1278626   1138269 
Матеріали тривалого користування - 5% 4262086   3794229 
Невраховані матеріали - 2,5% 2131043   1897115 
Всього 92913477,4   82714199,7 

 

Таблиця 5.6 – Розрахунок вартості електроенергії за існуючим варіантом 

Витрата 
електроенергії 

С
по
ж
ив
ач
і 

К
іл
ьк
іс
ть

 

Встановлена 
потужність, 

кВт 

Загальна 
установлена 
потужність, 

кВт К
ое
ф
іц
іє
нт

 
за
гр
уз
ки

 

Споживана 
потужність, 

кВт 

Число 
годин 
Роботи 
за добу за 

добу 
за 

місяць 

ККД 
мережі 

Всього з 
урахуванням 
втрат, кВт 

Тарифна 
оплата 

Вартість 
електроенергії 
за рік, грн. 

ЕКГ-5А 1 1480 1480 0,8 1184 7 8288 182336 0,95 191932,6 2,5 4318484,2 

Всього 4318484,2 
Невраховане обладнання 7 % 302293,9 
Всього 4620778,1 
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Таблиця 5.7 – Балансова вартість обладнання та амортизаційні відрахування  

Існуюча технологія Запропонована технологія 
Балансова 
вартість 
одиниці, 

Загальна 
балансова 
вартість, 

Річна норма
Сума 
аморт. 

відрахув., 
Річна норма 

Сума аморт. 
відрахув., 

Найменування 
обладнання 

К
іл

-т
ь 

тис. грн. тис. грн. 
амортизації, 

% 
тис. грн. 

К
іл

-т
ь Балансова 

вартість 
одиниці, 
тис. грн. 

Загальна 
балансова 
вартість, 
тис. грн. амортизації, 

% 
тис. грн. 

Екскаватор ЕКГ-5А 1 5500 5500 5 275      

Автосамоскиди 
БелАЗ-7522 

3 300 900 5 45 2 300 600 5 30 

Екскаватор Liebherr 914      1 1400 1400 5 70 

Дробарка Extec C12+      1 3400 3400 5 170 

Грохот Extec S7      1 1600 1600 5 80 

Навантажувач Sem 650B      1 840 840 5 42 

Всього     320     392 
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Таблиця 5.8 – Основні техніко-економічні показники  

Величина показника 
Відхилення 

Показники 
Існуюча 
технологія 

Запропонована 
технологія ± % 

Середня відстань вапняку, км 2,2 1,85 0,35 15,9 
Кількість автосамоскидів 3 2 1 33,3 
Штат працівників, чоловік 17 16 1 5,9 

Витрати на виймання вапняку, грн. 
- заробітна плата 2433600 2418000 15600 0,6 
- нарахування на з/п 535392 531960 3432 0,6 
- матеріали, у т.ч. ДП 92913477 82714200 10199278 11,0 
- амортизація 320000 392000 -72000 -22,5 
Всього, грн 96202469,42 86056159,75 10146309,7 10,5 
Собівартість видобутку, грн./т 105,06 93,98 11,08 10,5 

 

На основі виконаного техніко-економічного аналізу ефективності 

впровадження запропонованої технології відпрацювання вапняків в умовах 

ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» можна зробити висновок, що застосуванням 

комплексу мобільного дробильно-сортувального обладнання зменшить 

собівартість видобутку вапняків на 10,5 %. Це досягається за рахунок 

комплексного впливу запропонованої технології на видобуток: 

- збільшує продуктивність екскаваторів за рахунок відсутності простоїв 

екскаватора в очікуванні автосамоскидів – здійснюється безперервне 

завантаження вапняків з розвалу до приймального бункеру дробарки; 

- підвищує продуктивність автосамоскидів за рахунок максимального 

використання вантажності транспортних засобів – здійснюється перевезення 

готової продукції з високою насипною щільністю; 

- зменшує об’єм відходів (фракція 0-20 мм), що транспортується до відвалу 

– за рахунок одно стадійного дроблення; 

- скорочує відстань транспортування відходів виробництва до відвалу – за 

рахунок відсутності додаткового транспортування на завод і з заводу на відвал. 

Річний економічний ефект від впровадження запропонованої технології 

відпрацювання вапняків складе: 

грнмлнЕ .15,1070091508,11   
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ВИСНОВКИ 

В ході виконання досліджень за кваліфікаційною роботою отримано 

наступні результати досліджень: 

1. Проаналізовано особливості розробки вапнякових кар’єрів України. 

2. Виконано аналіз літературних джерел за темою дипломної роботи з 

метою дослідження наукових підходів з підвищення ефективності видобувних 

робіт на вапнякових кар’єрах. 

3. На основі аналізу гірничо-геологічних умов відпрацювання родовища, 

прийнятої системи розробки, літературних джерел та сучасних підходів до 

вирішення питання сформовано основні задачі подальших досліджень. 

4. В ході аналізу попередніх досліджень з удосконалення видобувних робіт 

на кар’єрах з видобутку твердих нерудних корисних копалин (в тому числі з 

видобутку вапняку) та досвід розробки аналогічних підприємств України та 

близького зарубіжжя, встановлено, що перспективним на даний момент є 

впровадження мобільних дробильно-сортувальних комплексів. 

5. На основі дослідження літературних джерел та досвіду вітчизняних 

підприємств вапнякової галузі виконано вибір компоновки мобільного 

комплексу дробильним, сортувальним та обслуговуючим обладнанням. 

6. Наведена організація гірничих робіт за існуючою та запропонованою 

технологіями видобутку вапняків. 

7. Досліджено вплив технології відпрацювання вапняків мобільним 

комплексом на продуктивність виймально-навантажувального та транспортного 

обладнання. 

8. Встановлено, що для умов кар’єру ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

продуктивність екскаватора при завантаженні в бункер дробарки на 18,6% 

більше в порівнянні з продуктивністю екскаватора при завантаженні в 

автосамоскиди, що пояснюється відсутністю простоїв екскаватора в очікуванні 

автосамоскидів. 

9. Визначено вплив насипної щільності фракційного вапняку на 

продуктивність автосамоскидів, що змінюється в діапазоні від 2,5 % до 30 % в 
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порівнянні з продуктивністю автосамоскидів при транспортуванні маси з 

розвалу. 

10. На основі визначених середньозважених відстаней транспортування за 

існуючою та запропонованою системами розробки вапняків, встановлено, що за 

запропонованим варіантом відстань транспортування буде на 16 % відсотків 

меншою, що пояснюється відсутністю транспортування частини вапняків 

крупністю 0-20 мм спочатку на завод, а потім на відвал та перевезення на склад 

готової продукції в об’ємі на 20% менше за запропонованою схемою в 

порівнянні з існуючою. 

11. На основі виконаних досліджень комплексного впливу факторів 

технології відпрацювання вапняків комплексом мобільного обладнання можна 

встановлено, що впровадження на кар’єрі ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

мобільного дробильно-сортувального обладнання дозволить збільшити 

продуктивність автосамоскидів на 25 % в порівнянні з існуючою технологією 

видобутку вапняків. Це досягається завдяки максимальному використанню 

вантажності транспортних засобів (здійснюється перевезення готової продукції з 

високою насипною щільністю), зменшенню об’ємів відходів (фракція 0-20 мм), 

що транспортується до відвалу (за рахунок одно стадійного дроблення), 

скороченню відстані транспортування відходів виробництва до відвалу (за 

рахунок відсутності додаткового транспортування на завод і з заводу на відвал). 

12. На основі виконаного техніко-економічного аналізу ефективності 

впровадження запропонованої технології відпрацювання вапняків в умовах 

ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» встановлено, що застосуванням комплексу 

мобільного дробильно-сортувального обладнання зменшить собівартість 

видобутку вапняків на 10,5 %. 

13. Річний економічний ефект від впровадження запропонованої технології 

відпрацювання вапняків складе: 

грнмлнЕ .15,1070091508,11   

 



 80

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. План розвитку гірничих робіт на ПрАТ «Подільські товтри» на 2020 рік. 

2. Нормы технологического проектирования предприятий промышленности 

нерудных строительных материалов. – Л.: Из-во по строительству, 1977.–

366 с. 

3. Строительные нормы и правила. Промышленный транспорт. СНиП 

2.05.07–91.–М.: Госстрой СССР, 1991. –82 с. 

4. Правила технической эксплуатации для предприятий, разрабатывающих 

месторождения открытым способом. – М.: Госгортехиздат, 1963. –98 с. 

5. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. М., 

Недра, 1982, 414 с. 

6. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки, т. 1, 2. – М.,1971. 

7. Еденные правила безопасности при взрывных работах. – М.: Недра, 1976. 

–260 с. 

8. Ржевский В.В. Открытые горные работы. – М.: Недра, 1985. – 470с. 

9. Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 

відкритим способом. – Харків.: Індустрія, 2010.  103 с. 

10. НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ 

корисних копалин відкритим способом». 

11. Малышева Н.А., Сиренко В.Н. Технология разработки месторождений 

нерудных строительных материалов. М., «Недра», 1977. 392 с. 

12. М.Т. Бака, В.Й. Сивко. Видобування та переробка будівельних гірських 

порід: Навчальний посібник. – Житомир: РВВ ЖДТУ, 2003. – 249с. 

13. Кучерявый Ф.И., Крысин Р.С., Бурков Ю.П. Совершенствование 

технологии разработки гранитных карьеров. – К.: Техника, 1966. – 267 с. 

14. Особенности загрязнения окружающей природной среды при 

производстве массовых взрывов на горнорудных карьерах [Текст] / 

Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. – ІГТМ ім. М.С. Полякова 

НАН України, 2007. – Вип. 72. – с. 160-163. 



 81
15. Рациональные технологии ведения взрывных работ при разработке 

месторождений открытым способом с минимизацией техногенного 

загрязнения окружающей среды / В.И. Симоненко, С.В. Пацера, 

Д.Г. Гопанюк, В.Ю. Швец, А.П. Стрилец // Мат-ли міжн. конф-ї «Форум 

гірників – 2006», - Д.: НГУ, 2006. – с. 200-203. 

16. Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах / Э.И. Ефремов, 

П.В. Бересневич, В.П. Мартыненко и др.: под ред. чл-корр. НАН Украины 

Э.И. Ефремова. – Днепропетровск; Січ, 1996. – 179 с. 

17. Крысин Р.С., Домничев В.Н. Современные взрывчатые вещества 

местного приготовления. – Кривой Рог; Днепропетровск: Наука и 

образование, 1998. – 140 с. 

18. Федоренко П.И. Буровзрывные работы. – М.: Недра, 1991. – 272 с. 

19. Крысин Р.С. Модели взрывного дробления горных пород: монография / 

Р.С. Крысин, В.В. Новинский. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2006. – 144 с. 

20. Сторчак С.О. Виготовлення і застосування емульсійних вибухових 

речовин на кар’єрах: монографія / С.О. Сторчак, М.В. Крівцов, 

В.А. Поплавський. – К.: ЕкспоДата, 2004. – 123 с. 

21. Воробьев В.Д., Перегудов В.В. Взрывные работы в скальных породах. – 

Киев: Наук. думка, 1984. – 240 с. 

22. Симоненко В.И. Технологические основы разработки нерудных 

месторождений с внутрикарьерным складированием отходов горного 

производства: Дисс. д-ра техн. наук: 05.15.03. – Днепропетровск, 2004. – 

280 с. 

23. Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых / 

Новожилов М.Г., Хохряков В.С., Пчелкин Г.Д., Єскин В.С.: Под общей 

ред. проф., д-ра техн. наук М.Г. Новожилова. – М.: Недра, 1971. – 552 с. 

24. Симоненко В.І., Ярошик Н.І. Раціональне виймально-навантажувально-

транспортне обладнання на щебеневих кар’єрах з мобільними пересувними 

комплексами / Геотехнічна механіка: Міжвідомчий збірн. наук. праць. – 

Вип. 110. – Д.: ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України, 2013. – с. 145-152. 



 82
25. Симоненко В.І., Ярошик Н.І. Організація виймально-

транспортувальних робіт на нерудних кар’єрах в сучасних умовах / Зб. 

наук. праць НГУ. – 2010. - № 35. – Т. 1. – с. 44-51. 

26. Ярошик Н.И., Симоненко В.И. Эффективность применения выемочно-

погрузочного оборудования на месторождениях нерудных полезных 

ископаемых // Проблемы недропользования. Международный форум – 

конф-я молодых ученых: Сб. науч. трудов 4.1. – С.–П.: Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный», 2013. – с. 125-127. 

27. Буткевич Г.Р. Прогрессивная технология разработки месторождений 

сырья для производства нерудных строительных материалов. – М.: 

Стройиздат, 1990. – 64 с. 

28. Кулешов А.А., Марголин И.И., Резников С.Н. определение 

производительности погрузочно-транспортных комплексов с учетом их 

надежности // Горн. журнал. – 1984. - № 6. – с. 19-22. 

29. Беляков Ю.И. Совершенствование технологии выемочно-погрузочных 

работ на карьерах. – М.: Недра, 1978. – 295 с. 

30. Кортелев О.Б. К вопросу применения экскаваторной перевалки вскрыши 

при транспортной системе разработки / Технология и механизация 

открытых горных работ. – Новосибирск: Наука – Сибирское отд., 1971. – с. 

48-51. 

31. Смирнов А.Г., Воробьев В.Д., Громов В.А. Добыча и переработка 

нерудных строительных материалов. – К.: Будівельник, 1984. – 96 с. 

32. Симоненко В.І. Розробити технологічні основи еколого- й 

енергозберігаючого виробництва при видобутку твердої нерудної 

сировини в межах санітарно-захисних зон [Текст] / Звіт про НДР 

(заключний) / Державний ВНЗ «НГУ». – Керівник В.І. Симоненко. - 

№ ДР 011U000532. – Дніпропетровськ, 2011. – 315 с. 

33. Совершенствование добычи и переработки горных пород на щелочных 

карьерах / В.П. Воловик, И.Л. Коган, А.В. Карпенко, В.И. Симоненко, 

О.А. Анисимов, Л.С. Гриценко // Матеріали міжн. конф-ї «Форум гірників–

2010». – Д.: НГУ, 2010. – с. 97-104. 



 83
34. Симоненко В.И., Мостыка А.В., Кирнос В.Д. О целесообразности 

применения фронтальных колесных погрузчиков на гранитных и каменных 

карьерах / Сб. научных трудов НГУ. – Днепропетровск: РИК НГУ. – 2007. - 

№ 7. – с. 26-29. 

35. Симоненко В.І. Спосіб відкритої розробки нерудних твердих корисних 

копалин [Текст] / Корисна модель 61984 Україна, МПК Е21С41/00, 

Е21С41/26 / Симоненко В.І., Черняєв О.В., Мостика А.В., Гриценко Л.С. 

(Україна). - № U201015772; заявл. 27.12.2010; опубл. 10.08.2011, Бюл. 

№ 15. 

36. Шлаин Б.И. Разработка месторождений нерудного сырья. – М.: Недра, 

1985. – 344 с. 

37. Трубецкой К.Н., Шапарь А.Г. Малоотходные и ресурсосберегающие 

технологии при открытой разработке месторождений. – М.: Недра, 1993. – 

272 с. 

38. Гаврилюк И.И. Совершенствование технологии открытой разработки 

месторождений известняков Донбасса: Автореф. дис. канд. техн. наук: 

05.15.03 / Харьковский ин-т горного машиностроения, автоматики и 

вычислительной техники. – Харьков, 1965. – 20 с. 

39. Буянов Ю.Д. Циклично-поточная технология на карьерах по добыче 

нерудных строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1973. – 152 с. 

40. Горкунов В.И. Открытая разработка месторождений нерудных 

строительных материалов Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1982. – 191 с. 

41. Лягутко А.С. Исследование технологических схем разработки гранитных 

месторождений с применением автомобильно-конвейерного транспорта: 

Дис. канд. техн. наук: 05.15.03 / Московский горный ин-т. – М., 1979. – 116 

с. 

42. Симоненко В.І. Спосіб відкритої розробки нерудних твердих корисних 

копалин [Текст] / Пот. 99373 Україна, МПК Е21С41/26 / Симоненко В.І., 

Черняєв О.В., Мостика А.В., Гриценко Л.С. (Україна). - № U201299373; 

заявл. 20.12.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 12. 



 84
43. Симоненко В.І., Гриценко Л.С. Оцінка технології відпрацювання 

нерудних кар’єрів з підтриманням безпеки в зменшеній санітарно-захисній 

зоні // Металлургическая и горнорудная промышленность. - № 1. – 2014. – 

с. 80-85. 

44. Симоненко В.И. Выбор технологической схемы перемещения полезных 

ископаемых конвейерными системами из нерудных карьеров на ДОФ // 

Збагачення корисних копалин: наук. – техн. зб. – Дніпропетровськ: НГА 

України, 1999. – Вип. 5 (46). – с. 59-63. 

45. Дробильно-сортировочные установки / В.И. Большаков, Н.Г. Малич, В.С. 

Блохин // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: 

Сб. научн. тр. — Дніпропетровськ.: ІЧМ НАН України, 2007. — Вип. 15. 

— С. 279-295. 

46. Журнал "Горная Промышленность" №5 2008, стр.54 https://mining-

media.ru/ru/article/drobilka/694-ispolzovanie-mobilnogo-drobilno-

sortirovochnogo-oborudovaniya-eposob-povysheniya-rentabelnosti 

47. Програма і методичні вказівки з виконання економічної частини 

дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090305 "Відкриті 

гірничі роботи" /Укл. В.І. Прокопенко, Б.Ю. Собко, Г.Д. Пчолкін, А.Ю. 

Череп, Т.М. Мормуль. Дніпропетровськ, Національний гірничий 

університет, 2016. – 19 с. 

 

https://mining-media.ru/ru/article/drobilka/694-ispolzovanie-mobilnogo-drobilno-sortirovochnogo-oborudovaniya-eposob-povysheniya-rentabelnosti
https://mining-media.ru/ru/article/drobilka/694-ispolzovanie-mobilnogo-drobilno-sortirovochnogo-oborudovaniya-eposob-povysheniya-rentabelnosti
https://mining-media.ru/ru/article/drobilka/694-ispolzovanie-mobilnogo-drobilno-sortirovochnogo-oborudovaniya-eposob-povysheniya-rentabelnosti

	ВСТУП
	1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА
	1.1 Загальні відомості 
	1.2 Геологічна будова родовища 
	1.3 Гідрогеологічна характеристика 
	1.4 Якісна характеристика вапняків
	1.5 Запаси корисної копалини 
	2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ
	2.1 Сучасний стан гірничих робіт 
	2.2 Система розробки 
	2.3 Розкриття родовища 
	2.4 Розкривні роботи 
	2.5 Відвальні роботи 
	2.6 Видобувні роботи 
	2.7 Параметри буровибухових  робіт 
	2.8 Параметри системи розробки 
	2.8.1 Висота уступів
	2.8.2 Кути укосів уступів
	2.8.3 Ширина заходки
	2.8.4 Ширина транспортних берм і майданчиків
	2.8.5 Ширина робочих майданчиків
	2.8.6 Довжина фронту гірничих робіт
	2.8.7 Річне посування фронту гірничих робіт
	2.9 Режим гірничих робіт 
	2.9.1 Режим роботи підприємства
	2.9.2 Продуктивність кар'єру 
	2.9.3 Термін служби 
	3 ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ
	3.1 Особливості розробки вапнякових родовищ
	3.2 Аналіз результатів наукових досліджень та літературних джерел по темі роботи
	3.3 Цілі, завдання і методи досліджень
	3.4 Встановлення компоновки мобільного комплексу та організація гірничих робіт
	3.4.1 Вибір мобільного дробильно-сортувального обладнання
	3.4.2 Організація гірничих робіт при існуючій технології ведення робіт
	3.4.3 Організація гірничих робіт при запропонованій технології ведення робіт
	3.5 Дослідження впливу технології відпрацювання вапняків мобільним комплексом на продуктивність обладнанням
	3.5.1 Вплив на продуктивність екскаваторів
	3.5.2 Вплив на продуктивність транспортних засобів
	4 ОХОРОНА ПРАЦІ
	4.1 Загальні вимоги до охорони праці
	4.2 Вимоги безпеки до технологій, устаткування та матеріалів
	4.3 Вимоги безпеки до обладнання та механізмів для ведення очисних робіт
	4.4 Вимоги безпеки під час роботи одноківшевих екскаваторів
	4.5 Вимоги безпеки під час гравітаційного збагачення сировини
	4.7 Вимоги з безпеки на автомобільному транспорті
	4.8 Промислова санітарія
	5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ
	ВИСНОВКИ
	ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
	Додаток А
	Додаток Б 

