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УДК 622.83 

А.С. Барышников, к.т.н. 
Государственный ВУЗ «НГУ» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШТРЕКОВ  

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТИ ПОДВИГАНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

 

Введение. Для исследования влияния скорости подвигания очистного забоя на деформирование 

контура подготовительных выработок в условиях слабометаморфизованых пород шахт Западного 

Донбасса были проведены комплексные натурные исследования на шахте «Степная» при отработке 159-

й, 161-й и 163-й лав (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема ведения горных работ по пласту С6 

 

Средняя прочность пород на одноосное сжатие составляла до 25 МПа, глубина ведения горных работ – 

300–450 м. 

Замеры конвергенции штреков 159, 163 и 165 производились на маркшейдерских контурных 

наблюдательных станциях. Станции представляли собой замерные сечения по 5 шт. в штреках 159 и 163, 

и 6 шт. в 165-м штреке. Замерные сечения заложены с шагом 20 м и представляли собой пары контурных 

реперов, заложенных в кровле и почве. Оборудование станций производилось так, чтобы во всех 

выработках они находились примерно на глубине 350-380 м, выбирались участки с эквивалентным 

отпором крепи и реализацией охранных мероприятий. Суммарный отпор крепи до подхода лавы и на 

сопряжении во всех выработках был примерно одинаков и равен около 600±80 кН/м.п. За очистным забоем 

во всех выработках возводилась типовая охранная конструкция, и устанавливались две деревянные 

ремонтины под арку стальной крепи. Частота наблюдений выбиралась таким образом, чтобы подвигание 

очистного забоя между наблюдениями не превышало 20-25 м, т.е. обеспечивалась достаточная плотность 

получения данных. 

При отработке лав № 157 и 161 проводилось поддержание штреков №159 и 163. Средняя скорость 

подвигания очистного забоя 157-й лавы составила 4 м/сут, а 161-й – 3 м/сут. При отработке лавы № 163 

проводилось поддержание 165-го штрека, скорость подвигания очистного забоя составила 7 м/сут.  

Анализ полученных результатов. Совмещенные графики измеренной вертикальной конвергенции 

штреков приведены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Вертикальная конвергенция штреков в зависимости от расстояния до очистного забоя: 

▲(▬) – 163-й штрек; ■ (▬) – 159-й штрек; ♦ (▬) – 165-й штрек 
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Анализ развития вертикальной конвергенции штреков позволяет утверждать, что при увеличении 

скорости подвигания очистного забоя снижается ширина зоны проявления опорного давления впереди 

лавы, а также уменьшается величина вертикальной конвергенции. В то же время количественная и 

качественная картина распределения скоростей смещений практически одинакова для всех штреков 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Скорости развития вертикальной конвергенции штреков в зависимости от расстояния до 

очистного забоя: ▲(▬) – 163-й штрек; ■ (▬) – 159-й штрек; ♦ (▬) – 165-й штрек 

 

Установлено, что уменьшение величины смещений на сопряжении «лава-штрек» происходит в 

соответствии со степенным законом и описывается уравнением: 

 

Uc = 2.787v-1.237  ; R = 0.89, 

 

где Uc – величина конвергенции на сопряжении «лава-штрек»; v – скорость подвигания очистного забоя, 

м/сут. 

Высокий коэффициент корреляции свидетельствует о достаточной тесноте связи между скоростью 

подвигания очистного забоя и величиной конвергенции выработки в районе сопряжения «лава-штрек». 

Зависимость между скоростью подвигания лавы (v) и максимальными значениями скорости 

конвергенции штреков (Vc)  в районе сопряжения описывается уравнением: 

 

Vc = -0.414v + 64.7 ; R = 0.17. 

 

Учитывая, что коэффициент корреляции составляет всего 0.17, можно утверждать об отсутствии 

значимой зависимости между скоростью подвигания лавы и максимальной скоростью конвергенции 

выработки. 

Выводы. В одинаковых горнотехнических условиях скорость подвигания очистного забоя и смещения 

породного контура выработки находятся в обратной зависимости согласно степенному закону. 

Максимальная скорость смещений остается одинаковой в районе сопряжения. При слабых боковых 

породах увеличение скорости подвигания очистного забоя позволяет снизить накопление деформаций 

впереди очистного забоя и на сопряжении, а также раньше включить в работу охранные мероприятия. 

Таким образом, уменьшается величина общих потерь сечения выработки не только в указанных 

геомеханических зонах, но и за очистным забоем.  
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УДК 622.23.05 

А.Ю. Барановський, аспір. 

Р.В. Соболевський, к.т.н., доц. 
Житомирський державний технологічний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОПТЕРІВ НА ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Фахівці виділяють безпілотні літальні апарати як найбільш простий і менш витратний спосіб 

отримання малоплощадной технічно-інформаційної зйомки. Відносно нещодавно, 8-10 років тому, був 

розроблений такий тип БПЛА як мультикоптер, під яким розуміють   літальний апарат з будь-якою 

кількістю несучих гвинтів, що обертаються діагонально в протилежних напрямках. 

 Мультикоптери володіють явними перевагами перед іншими видами літальних апаратів при 

використанні їх для зйомки гірничих виробок: 

- відносно не значна вартість (близько тисячі доларів), що робить їх доступними практично для всіх 

потенційних споживачів; 

- мультикоптери здатні зависати в повітрі і здійснювати вертикальний зліт і посадку; 

- можливість польоту на дуже низьких висотах (50 м); 

- стабільність польоту; 

- легкість управління; 

- здатність польоту в режимі стеження; 

- простота і надійність конструкції – відсутність диференціалу як у класичної моделі вертольота; 

- діапазон робочих температур від -30°C до +50°C; 

- екологічна чистота. 

Вантажопідйомність мультикоптерів залежно від конструкції і величини може досягати 30 кг, що 

дозволяє розміщувати на них відео і фотокамери, а також різні датчики. 

Єдиним експлуатаційним обмеженням у виробників, є швидкість вітру на старті і посадці. В 

середньому вона варіює від 4 до 15 м/с в залежності від типу і ваги апарату. 

Коптери використовуються в гірничодобувній галузі в основному в процесах видобутку корисних 

копалин відкритим способом, де вони приходять на зміну трудомістким способам інспектування, 

складання оглядових карт ділянок робіт і геологічної зйомки. Також вони використовуються для 

забезпечення безпеки на ділянках видобутку. На сьогоднішній день дрони при видобутку корисних 

копалин відкритим способом використовується в чотирьох напрямках: планування, розробка, охорона 

навколишнього середовища та звітності. 

1. Планування. Відкриті гірничі роботи, як правило, ведуться на ділянках площею кілька квадратних 

кілометрів і на різних рівнях, що зумовлює необхідність переміщення наземних транспортних засобів та 

екіпажів на великі відстані. Коптери можна використовувати для оперативного складання оглядової карти 

ділянки роботи, оптимізації маршрутів руху та надання контрольної інформації. БПЛА дозволяють 

операторам кар'єрів складати звіти, отримувати інформацію про хід робіт і управляти операціями в робочій 

зоні кар'єру і зоні розміщення відвалів. Також коптери здійснюють необхідний моніторинг, надають 

геотехнічні та гідрологічні дані, сприяють при проектуванні кар’єрних доріг, відвалів, дають можливість 

набагато більш детального і точного картографування бортів кар'єрів, при цьому без необхідності 

піддавати персонал можливим небезпекам при роботи в польових умовах. 

2. Розробка. При геологорозвідувальних роботах використання коптерів поширюється від 

представлення даних, що дозволяють виконати розрахунок ресурсів корисних копалин, скласти оглядову 

карту району видобутку, до управління роботами. При оснащенні коптерів допоміжною апаратурою (для 

закріплення вантажів) можливе їх використання для швидкої доставки запасних вузлів до робочих 

механізмів, та транспортування зразків ґрунту взятих для аналізу. Вони також можуть транспортувати 

інструменти та мастильні речовини для обслуговування або ремонту робочих агрегатів. Крім того, вони 

можуть ефективно зреагувати на виникнення надзвичайних ситуацій, доставити медикаменти та 

рятувальне обладнання, здійснити моніторинг стану постраждалих до прибуття допомоги, в 

автоматичному режимі реагувати на різні події. 

3. Охорона навколишнього середовища. За допомогою коптерів можна виявити ерозію, відстежити 

зміни в стані рослинного покриву, виконати пошук несправностей в інфраструктурі гірничодобувних 

підприємств, які можуть становити загрозу для навколишнього середовища. Також коптери застосовують 

для екологічного контролю та нагляду за навколишнім середовищем. Коптери корисні для первинної 

оцінки ситуації та позначення конкретних цілей для польових груп. 

4. Звітність. Використовувати БПЛА можна для спостереження за процесом видобування корисної 

копалини на відкритих гірничих роботах, і для моніторингу правильності виконання всіх технологічних 

процесів включно з процесами рекультивації. За допомогою коптерів власники гірничих підприємств 

можуть стежити за раннім виникненням небезпеки і своєчасне реагування на неї. Також користуючись 

© А.Ю. Барановський, Р.В. Соболевський, 2017 
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цифровими моделями підприємств, які створені при застосуванні коптерів можна наглядно побачити 

небезпечні зони і завчасно підвищити безпеку, тим самим уникнути кризових ситуацій.  

Аналіз перспектив удосконалення мультикоптерної зйомки дозволяє виділити наступні напрямки 

досліджень: 

- розробка електронно-програмної системи забезпечення безпечного руху мультикоптера, яка може 

бути встановлена на приладі, що дозволяє закріпити на його корпусі далекоміри, передавач і керуючу 

плату, яку можна під’єднати до плати стабілізації. Установка системи дозволить забезпечити більш 

безпечне використання мультикоптера всередині приміщень (рис. 1) та на утрудненій для пересування 

людей території, що значно поширює сферу їх застосування; 

 
Рис. 1. Потрапляння мультикоптера в небезпечну зону (а), 

«зависання» мультикоптера в безпечній зоні (б) 

- встановлення на коптері більш дорогих камер (табл. 1) і GPS приймачів суттєво підвищує точність 

зйомки, і дає можливість використовувати дані прилади для зйомки відвалів, розвалу гірської маси після 

вибуху, квартальної зйомки складів та інших видів робіт, що дозволяє уникнути безпосередньої 

присутності працівника в місцях роботи важкої гірничої техніки, і пришвидшує зйомочні роботи; 

 

Таблиця 1 

Характеристики цифрових камер 

 

Назва 

фотокамери 

Довжина 

матриці, 

пск. 

Ширина 

матриці, 

пкс. 

Фокусна 

відстань, 

мм. 

Світлосила 

об'єктива 
Вага, г Ціна,  тис. грн 

Nikon Р7000 3648 2736 35 2,8 360 10 

Samsung ЕХ1 3648 2736 24 1,8 356 3,4 

Panasonic DMC-LX5 3648 2736 24 2,0 233 5,5 

Olympus E-P1 4032 3024 34 2,8 335 5,3 

Sony NEX5 4592 3056 16 2,8 287 13 

Canon PowerShot S95 3648 2736 28 2,0 170 9 

Samsung NX100 4592 3056 20 2,8 282 12,4 

 

- вдосконалення системи енергоспоживання за рахунок використання груп коптерів з почерговим 

розміщенням на під зарядних станціях дозволяє вирішити проблему тривалого, або навіть постійного 

моніторингу. Тоді як один коптер з групи знаходиться в процесі моніторингу, всі інші перебувають на 

зарядці. Це вирішує головну проблему мультикоптерів, яка заключається в обмеженій автономності 

роботи. 
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ОЦІНКА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДОВИЩ ПЕРВИННИХ КАОЛІНІВ  

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

 
Важливе значення мають дані якісних показників, отримані при розвідці та експлуатації родовищ 

каоліну. Отримані знання, що характеризують стан, будову   корисної копалини, дають змогу з достатньою 
достовірністю визначити всі подальші процеси ведення гірничих робіт, починаючи з проектування 
розкриття і вибору системи розробки до безпосереднього видобування.  

Каоліни  сформувались  за  рахунок  гіпергенного  (кора вивітрювання) розкладання докембрійських 
кристалічних порід українського щита. В геотектонічному відношенні родовища первинних каолінів 
приурочені до крупних регіональних розломів і зон тектонічного дроблення. Твердість цього мінералу 
невисока, густина — 2,6, з водою він утворює пластичну масу. Каоліни легко збагачуються. Поклади 
мають плащеподібну форму і непостійну потужність, що досягає декількох десятків метрів; з 
підстилаючими материнськими породами вони пов'язані поступовими переходами. 

Хімічний склад каолінів досить різноманітний за вмістом основних компонентів. Головні, хімічні 
компоненти глин : SiO2 30-70%;  А12О3 10-40%;  Н2О 5-15%. До звичайних домішок відносяться оксиди 
заліза і титану, К2О Na2O, CaO, MgO, SO3, CO2, P2O5. Глини зі схожим хімічним складом часто різко 
відрізняються один від одного як за мінеральним складом, так і по фізичних і технологічних властивостях. 
Дуже істотними критеріями якості каолінів є присутність в них фарбувальних (шкідливих) домішок Fe2О3 
і TiO2 . За їх кількістю виділяють залізисті каоліни (в сирці-породі Fe2О3 > 0,5 %) і мало залізисті (Fe2О3 < 
0,5 %), те ж і за вмістом TiO2 – титанисті (TiO2 >0,5 %) і мало титанисті (TiO2 <0,5%). За домішками інших 
мінералів, каолін як порода (сирець) за виходом при збагаченні концентратів підрозділяється на наступні 
групи: 1 – з підвищеним (> 60 %) виходом концентрату; 2 - середнім (40–55 %); 3 - зниженим (> 40 %); 4 - 
нерівномірним (30–80 %) виходом концентрату. 

Найважливішими властивостями каолінів, що визначають застосування їх в промисловості, є 
пластичність, зв'язність, набухання, усадка, спікливість, вогнетривкість, вспучимість, адсорбційні 
властивості, колір, водотривкість, відносна хімічна інертність та інші. В основному всі властивості 
залежать від мінерального складу і ступеня дисперсності глинистої породи, проте залежність ця є 
складною і розкривається лише із застосуванням спеціальних способів і методів досліджень. 

Застосовують каолініт у фарфоро-фаянсовій, хімічній, текстильній, паперовій, лакофарбовій 
промисловості, він хороший тепло- і електроізолятор, вогнетривкий матеріал. Україна має найбільші у 
світі поклади високоякісних каолінів, основні запаси їх зосереджені на Глуховецькому (Вінницька 
область) і Просянському (Дніпропетровська область) родовищах. Великими родовищами є також Велико-
Гадоминецьке (Вінницька область), Володимирське (Донецька область), Пологівське (Запорізька область) 
тощо. Запаси каолінів в Україні практично необмежені. 

У Державному балансі запасів корисних копалин України обліковуються запаси 41 родовища каолінів. 
Запаси первинного каоліну обліковуються на 30 об’єктах, вторинного – на 8 і лужного – на 8. На сьогодні 
з них розробляється 25 родовищ, на 5 з яких видобувні роботи тимчасово не проводяться.  

Каолін лужний первинний Просянівського родовища (Дніпропетровська обл., Василівський р-н) – 
продукт руйнування здебільшого гранітогнейсів. У своєму складі містить не розкладений польовий шпат 
і гідрослюди, що пов’язано з уповільненим процесом каолінізації материнських порід. Залягає у вигляді 
потужних (у середньому – 12-15 м, максимально – до 42 м) пластоподібних тіл. Однорідний, містить до 45 % 
кварцу. Каолін цього родовища є одним з кращих в Україні за якістю.  

Каолін первинний Глухівецького родовища (Вінницька область, Казатинський р-н, с. Глухівці) 
утворився в процесі руйнування пегматитів й аплітових гранітів. Характерною особливістю каоліну 
Глухівецького родовища є висока дисперсність та однорідність глинистої речовини, що зумовлено 
характером материнських порід і високим ступенем каолінізації. Залишки після збагачення такого каоліну 
представлені широким діапазоном грубозернистого, рідше дрібнозернистого кварцу. Польовий шпат і 
слюда як залишки зустрічаються рідко і в невеликій кількості. Це додатково вказує на те, що каолінізація 
материнських порід на Глухівецькому родовищі повністю закінчена. Відсутність залишків польового 
шпату і слюди зумовлює високу вогнетривкість каоліну (1800-1810°С – для чистого білого каоліну та 1770-
1780°С – для сірувато-жовтого). Завдяки гарним ливарним властивостями, пластичності, незначному 
вмісту коагулянтів і різних шкідливих солей, стабільному гранулометричному складу каолін 
Глухівецького родовища є найбільш придатним для виробництва санітарно-технічних виробів. Фізико-
хімічні та фізичні властивості впливають на обробку та подальший вибір промисловості для використання 
корисної копалини в тій чи іншій галузі. В результаті виконаних досліджень підкреслено актуальність 
достовірної оцінки просторової мінливості якісних показників родовищ первинних каолінів, що дозволить 
підвищити ефективність управління якістю продукції.  

© М.А. Бурковська, Р.В. Соболевський, 2017 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ «КРІПЛЕННЯ – КОМБАЙН – КОНВЕЄР»  

НА ШАХТАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

На сьогоднішній день існує ряд методик та підходів до вибору засобів механізації очисного вибою. 

При цьому кожна з методик базується на вирішенні окремої цільової функції. Кожна з запропонованих 

методик має ряд переваг, але усі вони мають характерні недоліки: 

1) не враховується рівень взаємозв’язку обладнання в складі технологічного ланцюжку «кріплення – 

комбайн – конвеєр»; 

2) процес вибору достатньо трудомісткий, це пояснюється великою номенклатурою гірничо- 

шахтного обладнання; 

3) не враховується фактичний рівень продуктивності обладнання в складі технологічних ланцюжків; 

4) не встановлено реальний ступінь впливу технологічних параметрів: довжина вибою, потужність 

пласта, кут залягання на продуктивність очисних вибоїв для умов функціонування вугільних родовищ 

Донецької та Дніпропетровської областей. 

Вдосконалення технології механізованого видобутку вугілля можливе за рахунок раціонального 

вибору комплектацій очисного обладнання в складі технологічного ланцюжку «кріплення – комбайн – 

конвеєр». 

Для кожного типу механізованого комплексу існує раціональна область експлуатації (потужність 

пласта, довжина вибою, кут залягання). Раціональною будемо вважати область з показниками добового 

навантаження на вибій понад 1000 т/доб. Для визначення раціональної області експлуатації необхідно 

було: 

- проаналізувати фактичний рівень добового навантаження на вибій для існуючої номенклатури 

гірничо- шахтного обладнання; 

- на основі статистичної обробки результатів дослідити ступінь впливу параметрів розробки на 

продуктивність вибою; 

- встановити для найбільш популярних механізованих комплексів діапазони за потужністю пласта, 

довжиною лави, кутом залягання при яких рівень добового навантаження буде максимальним. 

Для виконання цих задач може бути використана статична обробка результатів Регресійний аналіз 

дозволяє встановити ступінь впливу технологічних параметрів на продуктивність. Побудова ліній трендів 

для комплексів дозволяє визначити раціональну область експлуатації. 

При аналізі комплексів, призначених для виймання пластів потужністю 0,90 – 1,40 м було встановлено, 

що при експлуатації комбайнів УКД200 показники добового навантаження одні з найнижчих. Проте при 

експлуатації в складі комплексу 1КД90 було зафіксоване максимальне добове навантаження (1618 т/доб. – 

ш. «Тернівська»), в інших вибоях при використанні даної комплектації показники не перевищували 500 

т/доб., тому більш раціональними є технологічні ланцюжки які складаються з комбайнів РКУ10, КА80 та 

конвеєру СП251. 

Найнижчі показники продуктивності були зафіксовані при експлуатації конвеєру СП26 та комбайну 

УКД200, також при комплектації вибоїв конвеєрами СП26. На пластах малої потужності при взаємодії 

конвеєру СП26 з комбайном КА200 добове навантаження перевищувало 1000 т/доб. Використання 

конвеєру СП26 доцільно лише в складі комплексу КД80. 

При експлуатації комплексів 2КД90 та 2КД90Т показники добового навантаження не перевищували 

800 т/доб. (за виключенням шахти «Прогрес» в 2008 р.). 

При розробці пластів середньої потужності більш раціонально комплектувати вибої комбайнами 

1ГШ68, 2ГШ68Б та конвеєрами СП326, СПЦ230. При екссплуатації конвеєру СП326 продуктивність була 

на рівні 1000 – 1600 т/доб. (максимальна 3181 т/доб.). 

Комбайни, які призначені для виймання пластів середньої та малої потужності (РКУ10, 1ГШ68) 

доцільно використовувати лише на пластах малої потужності, при вийманні пластів потужністю понад 

1,50 м продуктивність не перевищувала 800 т/доб., в той же час при вийманні пластів потужністю 1,10 – 

1,50 м продуктивність була на рівні 1000 – 1500 т/доб. (максимальна 1697 т/доб. – ш. «Добропільська»). 

Використання комплексів, призначених для тяжких порід покрівлі, при розробці пластів Донецької та 

Дніпропетровської областей нераціонально. Ппоказники добового навантаження значно нижчі порівнянно 

з комплексами, які призначені для стійких та нестійких порід покрівлі. 

Довжина вибою майже не оказує впливу на продуктивність при вийманні пластів потужністю 1,00 – 

1,50 м, проте максимальні показники добового навантаження були зафіксовані в діапазоні довжин вибою 

© В.Г. Гріньов, А.О. Хорольський, 2017 
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175 – 255 м. При розробці пластів середньої потужності максимальна продуктивність була в діапазоні 

довжин вибою 260 – 350 м. 

Якщо розглядати фактор «потужність пласта» то даний чинник не має вирішального значення, проте 

максимальні значення продуктивності були досягнуті при граничному значенні виймальної потужності. 

При експлуатації комбайнів 1К101, КА80, КА200, РКУ13, 2ГШ68Б, УКД200 максимальне добове 

навантаження було досягнуто при верхній межі за виймальною потужністю. При експлуатації комбайнів 

УКДЗ, РКУ10, 1ГШ68 максимальна продуктивність була при нижній границі виймальної потужності. 

Мінімальні результати були досягнуті при експлуатації комбайнів 1К101, К103, УКД200. Найнижча 

продуктивність була помічена при використанні конвеєрів СП250, СП26, СП301. 

Всі мінімальні результати (окрім комплексу 2КД90) були зафіксовані при роботі комплексів в межах 

заданого діапазону за потужністю пласта. 

Як було зазначено вище, використання комбайнів призначених для виймання пластів малої та 

середньої потужності (РКУ10, РКУ13) на пластах потужністю понад 1,50 м нераціонально. 

Спостереження за роботою вибоїв та аналіз альтернативних графів дозволив зробити наступні 

припущення: 

- вітчизняне обладнання здатне забезпечити високі показники добового навантаження, незалежно 

від потужності, довжини вибою, кута залягання; необхідно лише враховувати раціональну область 

експлуатації; 

- максимальні показники добового навантаження були зафіксовані при експлуатації техніки 

вітчизняного виробництва. 

В таблиці 1 наведено діапазон області використання механізованих комплексів на шахтах Донецької 

та Дніпропетровської областей. 

 

Таблиця 1 

Діапазон області використання механізованих комплексів на шахтах Донецької  

та Дніпропетровської областей (на основі даних за 2008–2010 рр.) 

 

Тип 

комплексу 

Діапазон 

використання за 

потужністю 

пласта, м 

Фактичний діапазон використання комплексу Фактичні 

показники 

продуктивності, 

т/доб. 

за потужністю пласта, м за довжиною 

вибою, м геологічна виймальна 

1КД90 0,80 – 1,50 0,55 –1,15 1,04 – 1,40 90 – 290 100 – 1619 

ДМ 0,80 – 1,50 0,67 –1,49 1,02 – 1,83 132 – 285 348 – 1697 

КД80 1,10 – 1,50 0,70 –1,32 0,95 – 1,40 139 – 302 127 – 1898 

2КД90 1,10 – 1,50 1,25 – 1,50 1,42 –1,75 211 – 280 395 – 1057 

2КД90Т 1,10 – 1,50 1,07 – 1,50 1,07 – 1,52 120 – 198 338 – 793 

3КД90 1,35 – 2,00 1,04 – 2,44 1,04 – 2,50 187 – 353 372 – 3181 

3КД90Т 1,35 – 2,00 0,87 – 2,61 1,29 – 2,57 106 – 320 639 – 2967 

 

Проаналізувавши дані по фактичному діапазону використання та розглянувши існуючий рівень 

вуглевидобутку комплектацій можна зробити наступні висновки: 

- механізовані комплекси, які експлуатуються на шахтах Донецької та Дніпропетровської областей 

можуть працювати поза межами діапазону технічної експлуатації; 

- на пластах малої потужності раціональна довжина вибою становить 200 – 260 м, на пластах 

середньої потужності 280 – 320 м; 

- при перевищенні виймальної потужності продуктивність комплексів ДМ, 2КД90, 3КД90, 3КД90Т 

приймає максимальне значення, в той же час продуктивність комплексів 2КД90Т, КД80 зменшується; 

- максимальна продуктивність комбайнів РКУ10, 1ГШ68, УКДЗ досягається при нижній границі 

виймальної потужності; у комбайнів 1К101, К103, УКД200, РКУ13, 2ГШ68Б навпаки, продуктивність 

дещо зростає при збільшенні потужності пласта. 

Слід зауважити, що зв'язок між потужністю пласта, довжиною вибою та продуктивністю відсутній, 

найвищі показники продуктивності при максимальній довжині вибою були зафіксовані лише у комплексів 

2КД90, 3КД90Т. 

Статистична обробка результатів встановила оптимальні комплектації очисного обладнання, це є 

базою для побудови універсальних графів, які в подальшому дозволять оптимізувати параметри розробки 

вугільних родовищ. 
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ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ГЕОПРОСТОРОВОЇ МІНЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КАОЛІНУ 

ЖЕЖЕЛІВСЬКОГО РОДОВИЩА 

 

Прогнозування просторової мінливості показників якості при оцінці родовищ корисних копалин є 

важливою задачею. Для дослідження просторового розподілу якісних показників було використано спосіб 

геостатистичного моделювання даних. 

При використанні даного способу вважається, що існує неперервність розподілу структурних та 

якісних показників у просторі. Тут основним інструментом є регресійний аналіз даних в ході якого 

спочатку виконують варіограмний аналіз. За допомогою варіограмного аналізу можна кількісно 

припустити як залежить статистична кореляція вихідних даних від відстані відбору проб. В якості 

геостатистичної моделі було використано інтерполятор Крігінг, так як цей спосіб інтерполяції покладений 

в основу варіограмного аналізу і в подальшому дає можливість визначити коефіцієнт анізотропії, а також 

має мінімальну варіацію помилки.  

В якості об’єкта дослідження обрано процес оцінки геопросторової мінливості показників якості 

Жежелівського родовища. Першим етапом дослідження було виконання варіограмного аналізу для TiO2, 

Al2O3, Fe2O3 і білизни. В якості теоретичної неперервної моделі варіограми обрано експоненціальний вид, 

як найбільш стійкий серед інших моделей варіограм відповідно до проінтерпольованих значень вихідних 

даних. 

Результати побудови варіограм для вмісту TiO2, Al2O3, Fe2O3 і білизни наведені відповідно на рис. 1 (а), 

рис. 2 (а), рис. 3 (а) та рис. 4 (а).  

  
а б 

Рис. 1. Результат побудови варіограми  і ізоліній вмісту TiO2 

 

  
а б 

Рис. 2. Результат побудови варіограми  і ізоліній вмісту Al2O3 

 

Побудовані варіограми дали можливість отримати наступні результати. За показником вмісту TiO2 

ступінь статистичної кореляції спостерігається за азимутом 67,5°, за показником вмісту Al2O3 – 45°, Fe2O3 – 

90° і білизни – 315°. Із врахуванням варіограмного аналізу за вмістом TiO2 (рис. 1, б), Al2O3 (рис. 2, б), 
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Fe2O3 (рис. 3, б), і білизни (рис. 4, б) було побудовано карти ізовмісту. Інтерполяція сітки даних по 

свердловинам виконувалась за допомогою точкового крігінгу.  

 
 

а б 

Рис. 3. Результат побудови варіограми і ізоліній вмісту Fe2O3 

 

 
 

а б 

Рис. 4. Результат побудови варіограми і ізоліній вмісту білизни 

 

Аналіз побудованих варіограм показав, що автокореляційний зв’язок вмісту TiO2 спостерігається на 

відстані близько 265 м, вмісту Al2O3 – 350 м, Fe2O3 – 260 м, білизни – 310 м. Проаналізувавши карту ізоліній 

можна зробити висновок, що наявність зони максимального вмісту TiO2 знаходиться по смузі від центру 

до південного сходу, білизни – в північній і південно-західній частині. Вміст Al2O3 має рівномірний 

характер розповсюдження по родовищу за винятком смуги, яка розташована від південно-західного до 

північно-східного напрямку. Максимальний вміст Fe2O3 загалом знаходиться в південно-центральній 

частині родовища. Виявлення спільної зони з високими коефіцієнтами коваріації одночасно для чотирьох 

показників для даного масиву показників якості первинного каоліну неможливе. Тому, очевидним є 

домінування різносортності між показниками якості на території Велико-Гадоминецького родовища 

первинних каолінів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНЕАМЕНТНОГО АНАЛІЗУ 

ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОДОВИЩ НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Останні десятиріччя відзначаються активним впровадження в практику наук про Землю даних 

дистанційного зондування, серед яких провідну роль відіграють матеріали космічних зйомок. Основним 
видом робіт в комплексі аерокосмогеологічних досліджень є структурне (лінеаментне) дешифрування - 
виділення на матеріалах аерокосмічних зйомок за допомогою геоіндикаційних ознак (геоморфологічних, 
ландшафтних, гідрогеологічних та ін.) елементів структурно-тектонічної будови і неотектонічних 
особливостей території, що досліджуються. 

Завжди в гірничій справі стояло питання визначення найбільш ефективної системи розробки родовища 
встановленої для даних геологічних умов. Для оптимізації процесу управління видобуванням нерудної 
корисної копалини буде доцільним дослідити ефективність використання лінеаментного аналізу.Цей 
новий підхід допоможе інтегрувати всі наявні дані і визначити найбільш перспективні цільові області на 
частку від вартості звичайних процедур і набагато швидше. В якості цільової функції оптимального 
процесу управління, що забезпечить ефективну розробку родовища нерудних будівельних матеріалів слід 
прийняти функцію геоструктрних (положення глибинних розломів, глибина розміщення тріщин, форма 
природних окремостей, блочність, орієнтація тріщинуватості) показників. 

Розглянемо основний зміст та завдання лінеамнтного анлізу. Для позначення лінійних об'єктів, 
виділених по знімках закритих територій використовують термін "лінеамент" - лінійні чи дугоподібні 
елементи планетарного значення, пов'язані на початковому етапі, а інколи протягом всієї історії літосфери 
з глибинними розколами. Лінеаментно-геодинамічний аналіз являє собою комплекс геологічних, 
геоморфологічних, дистанційних та інших методів картування полів тектонічної тріщинуватості і 
геодинамічної активності. Аналіз полягає в отриманні вихідної моделі лінеаментного поля шляхом 
дешифрування матеріалів аерокосмічної зйомки, далі - в апроксимації розрахункових даних, ранжируванні 
території за ступенем геодинамічної активності, побудова її картографічних моделей різного рівня 
детальності. Дешифрування лінеаментів складається з наступної послідовності:  

1. Процес починається з вибору району дослідження, географічні координати використовують для 
побудови цифрової моделі рельєфу, попередньо збирають всі доступні топографічні, геологічні, 
геохімічні, геофізичні та інші типи даних. а також супутникові фотознімки. 

2. Наступний крок полягає у визначенні лінеаментів в області дослідження. Для цього ми 
використовуємо комбінацію топографічних карт, аеро- і супутникових фотографії, і ЦМР. Після того як 
всі лінеаменти були ідентифіковані і класифіковані на основні, вторинні, третинні, кругові, пересічні і всі 
можливі комбінації цих параметрів, інформація перетворюється в цифрову форму з використанням 
відповідної сітки і починається процес інтеграції. 

3. Наступним кроком є інтеграція лінеаментних даних за наявною геофізичнию і геохімічно 
інформацією. Також береться до уваги розташування відомих родовищ корисних копалин, відкритих і 
закритих шахт, свердловин і т.д. Вся ця інформація потім диференціюється (по петрологічним типам, по 
мінералізованих або пустих зонах і т.д.) і об'єднується в один шар інформації з використанням кореляційної 
моделі. Модель дозволяє визначити коефіцієнт кореляції, який ідентифікує перспективну зону в районі, за 
рахунок інтеграції всієї корисної інформацію в одношарову карту, яка називається «проспективна карта». 

4.Використовуючи комбінацію програмного забезпечення, таких як SURFER, ENVI, MapInfo і т.д., 
виконується графічне моделювання інтегрованих даних. Перспективна карта показує всі потенційні цілі в 
досліджуваному районі. Далі порівнюються отримані потенційні цілі з попередніми картами (якщо вони 
існують) і ще раз з наявними даними геологічних і оціночних робіт, щоб зробити остаточний план 
потенційних районів. І, нарешті, ряд потенційних мішеней представлених як топографічні або у вигляді 
аерофотознімків та сателітних знімків або на основі Google Планета Земля (Google Earth), показують, де 
потрібно зосередити свої зусилля на розвідку. 

Всебічний аналіз результатів дистанційних досліджень і даних, отриманих традиційними геолого- 
геофізичними методами, дозволяє припускати відображення прямолінійними лінеаментами тріщини 
розривних деформацій осадового чохла і взаємозв'язок лінеаментів з напруженими зонами земної кори і 
зонами підвищеної тріщинуватості і проникності в породах осадового чохла, відомими як геодинамічні 
активні зони. Саме в таких зонах відбувається концентрація корисних копалин. Тому беручи до уваги вище 
сказане, можна дійти висновку, що використання лінеаментного аналізу, крім теоретичного інтересу, являє 
і велике практичне значення в управлінні якістю родовища. Дозвояє значно зменшити витрати та час на 
визначення та аналіз структурно-тектонічної будови, що дасть можливість вибрати оптимальний та більш 
економічно доцільний напрямок ведення гірничих робіт.  
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ:  

СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ КАМЕНЕОБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми. Наразі, ідеологія раціонального використання наявних природних ресурсів 

каменеобробних підприємств ґрунтується на використанні відходів. Головними причинами означеної 

проблеми є: сировинно орієнтована структура виробництва каменеобробних підприємств, основу якої 

становить екстенсивне використання природних ресурсів; застарілість, надмірна енерго- й 

матеріалоємність, багатовідходність виробничих технологій обробки каменю, недостатній рівень 

вторинної переробки відходів каменеобробними підприємствами, експортна орієнтація на сировинно- й 

енергомісткому виробництві каменепродукції; низька її конкурентоспроможність; неефективність 

організаційно- економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності 

каменеобробних підприємств. Через ці проблеми частка каменеобробних підприємств в утворенні відходів 

та забрудненні довкілля суттєво зростає. 

Викладення основного матеріалу: Існує декілька систем рециркуляції води на каменеобробних 

підприємствах. Ці схеми поділяють на: 

 шламове господарство для штрипсових верстатів з вільним абразивом; 

 шламове господарство каменеобробних верстатів. 

Найпоширенішим є шламове господарство каменеобробних верстатів з природнім способом 

освітлення води. До системи природного освітлення води відносять шламовідстійники. Характерною 

рисою цієї системи є дешевизна, простота обслуговування. В шламовідстійниках відстоюють воду, 

результатом є осідання на дно твердих частинок шламу. Освітлену воду подають знову до каменеобробних 

верстатів. 

Слід зазначити, чим більший шлях руху води по шламовідстійнику тим краще освітлюється вода. 

Конструкція шламовідстійника зображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема шламовідстійника: 

1 – зливний трубопровід, 2 – приймальне відділення відстійника,  

3 – схема руху води в шламовідстійнику, 4 – проміжне відділення відстійника,  

5 – відділення для видачі води, 6 – всмоктувальний трубопровід,  

7 – запасне відділення відстійника 

 

Вода поступає зі зливного трубопроводу в приймальне відділення відстійника, рухається до його 

проміжного відділення, через проміжне відділення потрапляє у відділення для видачі води і подається до 

підприємства. Значна частина шламу осідає в приймальному відділенні відстійника, два інші відділення 

призначені для доосвітлення води, тому мають значну протяжність, завдяки чому важкі частини шламу 

осідають на дно. Запасне відділення відстійника призначене для забезпечення нормальної роботи 

шламовідстійника під час очищення від шламу приймального відділення відстійника. В цьому випадку 

зливну воду подають в запасне відділення відстійника, яка прямує через проміжне відділення і відділення 

для видачі води до каменеобробного цеху. А в приймальному відділенні шламовідстійника припиняють 

доступ стічних вод і осушують шлам, який осів. Осушений шлам видаляють екскаватором з подальшим 

відвантаженням на автосамоскиди. Для прискорення осідання шламу в шламовідстійник добавляють 

коагулянти. 

© В.В. Коробійчук, О.М. Сідоров, 2017 
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Через те що каменеобробні підприємства обробляють різні породи природного каменю при  

природньому освітлені води виникає проблема сортування шламу, так як гірські породи мають відмінності 

в мінералогічній будові. Під час обробки природного каменю шлам різних порід каменю змішується в 

шламовістійнику, що не дозволяє його використовувати в якості домішок, так як якісний склад шламу не 

постійний.  

В ЄС масово застосовують шламове господарство з системою штучного освітлення води, до якої 

відносять систему очищення води та пресування шламу. 

Принцип роботи системи штучного освітлення води полягає в наступному: забруднена вода поступає 

з пульпонасосної станції каменеобробного цеху, на якій встановлено насос, який подає забруднену воду 

до класифікатора типу "циклон". 

Під час очищення брудної води до циклона подають флокулянти із автоматичної станції флокулянтів, 

які сприяють зчепленню частинок шламу між собою.  

Вода очищується в циклоні і потрапляє в збірник чистої води, звідки насосом подається до 

каменеобробного цеху. Шлам, який отримують після очищення води в циклоні, в зволоженому вигляді 

потрапляє до збірника для гомогенізації шламу, де доводиться до однорідної маси і транспортується 

насосом до фільтрпреса, який віджимає шлам від води. Сухий шлам складується безпосередньо під 

фільтрпресом, а воду, яку отримали після віджимання, транспортують до ємкості збору стічних вод, з якої 

вона подається на повторне очищення. 

Ці фільтрпреси здатні переробляти воду від 100 літрів за хвилину до 20000 літрів за хвилину, об’єм 

пресованого шламу від 0,5 м3 до 80 м3 за 8 годин.  

Ця система дозволяє очищати воду до 98 % та дає можливість зменшити витрати енергії 

(перекачування оборотної води) та мінімізувати зношення обладнання і матеріалів (алмазні диски і 

абразиви).  

Перевагами таких систем є: 

 робота підприємств без зупинки на технологічну перерву, яка необхідна для очищування 

шламовідстійника (займає приблизно від 2 до 8 год. робочого часу); 

 компактність установок (порівняно з традиційними системами займає невеликий простір в цеху); 

 покращуються умови роботи інструменту завдяки чому зменшується його зношення; 

 забезпечується компактність розміщення шламу (в мішках). 

Недоліком цих систем є: 

 значна їх вартість;  

 затрати на коагулянти в процесі роботи; 

 потребує сервісного обслуговування. 

Для вирішення проблеми з якісним складом шламу можливо застосувати досвід ЄС,  а саме 

використати в комплексі шламове господарство з системою штучного освітлення води з режимом роботи 

каменеобробного підприємства. При цьому каменеобробне підприємство має скласти календарний графік 

обробки однакового за мінералогічним складом природного каменю. Примусова система очищення 

брудної води дозволить сортувати шлам, різний за мінералогічним складом природного каменю, що 

спростить задачу з утилізації та повторного використання шламу природного каменю. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В МАРКШЕЙДЕРІЇ 

 

В останні роки спостерігається значний технологічний прогрес в області цифрових технологій, що 

призвело до суттєвого поліпшення якості цифрових камер та їх роздільної здатності. Підвищення якості 

фотографій поєднується зі значним зменшенням ціни на цифрові камери. В результаті, фахівці отримали 

можливість застосовувати цифрові камери в якості геодезичного вимірювального інструмента. 

Використання цифрових камер в області інженерної геодезії може привести до підвищення 

продуктивності геодезичних і маркшейдерських робіт, а також автоматизації багатьох процесів гірничого 

виробництва. 

На сьогодні досить активно починають використовувати на гірничих підприємствах безпілотні 

літальні апарати (unmanned aerial vehicles), які є ціним джерелом для перевірки, спостереження, 

картографування та тривимірного моделювання різних об’єктів. Безпілотні літальні апарати, які ще 

називають дронами або квадрокоптерами, широко застосовуються в аерофотограмметрії.  

Використання таких літальних апаратів вирішує проблему швидкого збору даних, дає можливість 

виконувати зйомку у важко доступних і небезпечних місцях повністю в  автоматизованому режимі. 

Найчастіше безпілотники (дрони) використовуються для вирішення наступних топографо-геодезичних 

задач: 

 - в маркшейдерських роботах - при зйомці та моніторингу стану кар'єрів, відвалів, визначенні обсягів 

при розробці відкритим способом;  

- при інженерно-геодезичних вишукуваннях, для створення ортофотопланів і топографічних планів 

місцевості, де застосування традиційних методів економічно не ефективне або пов'язано з ризиком для 

персоналу (зйомка важкодоступних, непрохідних або ж протяжних об'єктів);  

- при земельно-кадастрових роботах для визначення характерних точок меж земельних ділянок 

фотограмметричним методом на не великих площах (село, селище, садовий кооператив), інвентаризації 

земель та інших об'єктів нерухомості;  

- контроль технічного стану та безпечної експлуатації об'єктів енергетичного та комунального 

господарств (ЛЕП, газопроводи, теплотраси), об'єктів інфраструктури, залізничного господарства, тощо. 

Безпілотні літальні апарати здатні отримувати фотограмметричні дані за допомогою дзеркальних цифрових 

камер. Вони можуть літати в ручному, напівавтоматичному, автоматичному і автономному режимах. 

Згідно з визначенням Міжнародної асоціації безпілотних систем (UVS International), дрони є родовою 

конструкцією літака, яка працює без людського пілота на борту. В залежності від розмірів, ваги, 

витривалості та дальності польоту UVS International поділяє дрони (UAV) на три основні категорії: 

- тактичні безпілотні літальні апарати, які включають в себе мікро, міні, коротко, близько та середньо 

радіусні дії. Маса його коливається від декількох кілограм до 1000 кг, в діапазоні від декількох кілометрів до 

500 км, на висоті польоту від декількох сотень метрів до 5 км, а витривалість від декількох хвилин до 2–3 днів; 

- стратегічні безпілотні літальні апарати, характеризуються великою висотою польоту та довгою 

витривалістю, також стратосферичні та екзо-стратосферичні системи, які літають вище 20 000 м над рівнем 

моря і мають витривалість 2–4 днів; 

- спеціального призначення, такі як безпілотні бойові транспортні засоби. 

Отримані дані, за допомогою безпілотних систем, зазвичай використовуються в таких галузях: 

- лісове та сільське господарство: господарі можуть приймати обґрунтовані рішення, щоб заощадити 

гроші та час (наприклад, для землеробства), отримувати швидкий та точний обсяг збитків або для 

виявлення потенційних проблем в даній області; 

- археологія та культурна спадщина: відображення об'єктів і структур, які легко спостерігаються на малій висоті; 

- екологічний напрямок: швидкі та дешеві регулярні польоти дозволяють виконувати контроль за водними 

та земельними ресурсами; 

- 3D-моделювання: безпілотні літальні апарати є джерелом відновлення загальних моделей. 

Зображення, на основі зйомки дронами, вимагають польоту або місії з планування, вимірювання 

опорних точок (якщо немає в наявності), отримання зображень, калібрування камери і орієнтації 

зображення, обробки зображень для отримання інформації. Для підвищення рівня ефективності роботи 

рекомендується мати в комплексі, як мінімум, два дрона.  

Політ та збір даних попередньо планується в лабораторіях з виділеним програмним забезпечення. 

Операція польоту та посадки контролюється пультом керування, який знаходиться в руках досвідченого 

спеціаліста в даній області. 

© Д.О. Кос, В.Ю. Щербина, 2017 



Розробка родовищ корисних копалин. 

Маркшейдерське забезпечення геотехнологій 

210 

Калібрування камери і орієнтація зображення вимагають вилучення загальних ознак, видимих з 
багатьох зображень. У аерофотограмметрії це завдання вирішується за допомогою використання 
автоматичних методів аеротріангуляції. У ближній фотограмметрії, автоматизація цього завдання є 
складнішою проблемою, через великий масштаб зображення, нерегулярному перекриттю, сильних 
геометричних та радіометричних змінах. У багатьох випадках  зображення, отримані за допомогою систем 
безпілотних літальних апаратів більше схожі на близькій відстані. Отже, стандартні процедури 
аеротріангуляції не працюють належним чином. 

Після того, як набір зображень був орієнтований, наступним кроком в процесі 3D-моделювання – це 
обробка зображення та отримання необхідної інформації. Крім того, безпілотні літальні апарати мають 
додатковий ряд переваг порівняно з іншими методами знімання: 
- невелика висота знімання – можливо виконувати знімання на висотах від 10 до 200 метрів для отримання 
надвисокого розрізнення на місцевості; 
- точковість – можливість детального знімання невеликих об’єктів і малих ділянок там, де це цілком 
нерентабельно або технічно неможливо зробити іншими способами, наприклад, в умовах міської забудови; 
- мобільність – не потрібні аеродроми або спеціально підготовлені злітні майданчики, безпілотники 
транспортуються легковими автомобілями (або переносяться вручну), відсутня складна процедура 
дозволів і узгодження польотів;  
- висока оперативність – весь цикл, від виїзду на знімання до одержання результатів, займає кілька годин; 
- екологічна чистота польотів – використовуються малопотужні бензинові або безшумні електричні 
двигуни, забезпечується практично нульове навантаження на навколишнє середовище. 

У сучасних безпілотниках встановлено камеру із зовнішнім об’єктивом, що є найбільшою перевагою 
з фотограметричної точки зору – де зовнішні лінзи надають більш стабільну внутрішню геометрію, що 
призводить до якіснішого калібрування камери, ніж у висувних об’єктивах. У беззеркальних камерах 
використовуються великий CMOS-сенсор із 16.1 Мрх матрицею, який дозволяє різко підвищити 
світлочутливість та знизити рівень шуму. Такими безпілотниками є TRIMBLEUX5 і ZALA 421-16EM. 

З аерофотознімків цих моделей, можуть бути легко створені та розробленні контурні карти, тривимірні 
фотографії, хмари точок і проведення екологічного моніторингу. Такий безпілотник буде ідеальним для 
отримання ортофотопланів, як у польовій, так і у міській місцевості різних масштабів (інженерно-
топографічних планів у масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500). 

На більш старіших моделях якість створеного, за матеріалами зйомки ділянки місцевості, в основному 
задовольняло картографічні вимоги. Це було пов’язано з використанням побутових компактних камер для 
зйомки, що мали певні недоліки, основними з яких була відсутність калібрування.  

Створенням безпілотних літальних апаратів в Україні займається ціла низка організацій: «Юавіа» 
(м. Київ); державне підприємство Міністерства оборони України “Чугуївський авіаремонтний завод”; 
конструкторське бюро «Зліт» (м. Харків); міжгалузевий науково-дослідницький інститут проблем 
фізичного моделювання (м. Харків); «Укртехно-Атом» (м. Київ); Державний аерокосмічний університет 
ім. Н.Е. Жуковського; науково-дослідні центри при технічних ВНЗ та окремі творчі колективи. 

На сьогодні існує велика кількість програмного забезпечення, що працює в комплексі з дронами. Такі 
програми виконують обробку отриманих в результаті зйомки даних, створюють 3D моделі, здійснюють 
підрахунок об’ємів та площ. Однією з таких програм є 3DSurvey 2.0.  

3DSurvey – це фотограмметрична програма, яка дозволяє сторювати 3D-моделі із 2D-зображень. 
Програма є розробкою компанії Blue Planet (Словенія). За допомогою звичайної фотографії, з будь-якої 
цифрової камери, можна створювати власні карти, цифрові моделі поверхні, та проводити підрахунок 
об’ємів запасів або видобутих порід. Дані обробляються автоматично на основі відповідних 
алгоритмів. Переваги цієї програми наступні: 
- використовується в комплексі з будь-яким безпілотним літальних апаратом для обробки аерофотознімків 
місцевості або для перевірки даних попередньої зйомки; 
- обробка знімків виконується з будь-якої цифрової камери DSLR або GoPro; 
- висока швидкість отримання кінцевих результатів з потрібною точністю; 
- немає необхідності завантажувати файли із точок польоту безпілотника або ж оплачувати дорогим 
системам порядок встановлення знімків і їх накладання один на одного. Для цього потрібно просто 
імпортувати зображення з камери в програму і почати обробку;  
- після побудови тривимірної цифрової моделі, автоматично можна виконати обрахунок об’ємів певних 
областей моделі. 

Використання малих безпілотних літальних апаратів є швидким та якісним інструментом виконання 
землевпорядних задач, яке дозволяє забезпечувати також такі галузі та напрями, як будівництво, 
гірничодобувна промисловість, 3D моделювання, візуалізація, дорожні роботи, вести лісове господарство 
та оцінку безпеки, проводити моніторинг ерозії, тощо. 

В гірничодобувній промисловості переваги їх в тому, що вони дають можливість швидко та точно 
дослідити місцевість. Отримані зображення можуть бути використані для геометричного моделювання, 
відображення текстур, створення карт та планів місцевості, визначення об’ємів відвалів, складів продукції 
і вийнятої гірничої маси на каменевидобувних підприємствах. В порівнянні з іншими методами, за 
допомогою безпілотних літальних апаратів, знижуються експлуатаційні витрати та зберігається висока 
точність спостережень.  
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СПОСОБИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Серед гірничо-маркшейдерських проблем існує актуальна  проблема підрахунку запасів корисних 

копалин, а саме вибір найоптимальнішого з них способу. Запаси корисних копалин - кількість корисних 

копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ 

(покладів). 

Підрахунок запасів складається з  головних операцій : 

-  оконтурювання родовища; 

- розподілу запасів за їх господарським значенням, ступенем розвіданості, категоріями залягання, 

умовами видобутку; 

-  визначення параметрів підрахунку; 

- кількісного підрахунку; 

- оцінки точності результатів підрахунку. 

Залежно від форми та умов залягання родовища, характеру зміни вмісту корисних компонентів, 

системи розвідки і густоти розвідувальних точок, цілей і призначення підрахунку запасів застосовують 

різні способи підрахунку, в практиці їх існує більше 20 видів. Найпоширенішими з них є: середнього 

арифметичного, геологічних блоків, експлуатаційних блоків, розрізів (вертикальних і горизонтальних), 

багатокутників, трикутників та  ізоліній.  

 Вибір оптимального способу підрахунку розглянемо на прикладі Коростенського (Могилянського) 

родовища гранітів. Підрахунок  на підприємстві проводився трьома способами : 

1. Спосіб середнього арифметичного. На площі покладу пробурено розвідувальні свердловини, за 

якими побудовані внутрішній і зовнішній контури. Ці контури поділяють площу покладу на дві частини:  

площу внутрішнього контуру S1 і площу міжконтурної смуги S2. По кожній з цих поверхонь підрахунок 

запасів проводився  окремо. В результаті виконаних досліджень об’єму блоку при використанні способу 

середнього арифметичного  становив 𝑉=17372,8 м3. 

2. Спосіб геологічних блоків. Середні значення потужності і вмісту обчислюють не для всього 

родовища в цілому, а для окремих частин, які називають геологічними блоками. В результаті виконаних 

досліджень при визначенні об’єму блоку, способом середнього арифметичного  значення об’єму 

становило  𝑉=17282,5 м3. 

3. Спосіб вертикальних перерізів, який заснований на використанні даних маркшейдерської зйомки 

уступу (підуступу) по паралельних профільним лініях через рівні інтервали 𝑙. Даний спосіб застосовують 

при визначенні об’ємів заходок і виймальних блоків з витягнутими приблизно паралельними контурами. 

В результаті виконаних досліджень при визначенні об’єму блоку,способом середнього арифметичного 

отримали 𝑉=17409,3 м3. 

Результати порівняння точності різних методів вимірювання об’єму блоку представлені у табл.1. 

Таблиця 1 

Порівняння точності різних методів вимірювання об’єму блоку 

 

В результаті виконаних досліджень при визначенні об’єму блоку, можна зробити висновок, що 

найбільшою точністю серед розглянутих способів підрахунку характеризується спосіб геологічних блоків. 

Перевагою розглянутого способу є його простота і швидкість підрахунку, а також можливість виділення 

групи і категорії запасів за певними ознаками і умовами. Найменш точним для умов даного гірничого 

підприємства виявився спосіб вертикальних перерізів.  

  

Спосіб 

підрахунку 

Фактичні 

показники , м3 
Оперативний облік,м3 Різниця,м3 

Відхилення, 

% 

Середнього 

арифметичного 
17372,8 

17122,1 

250,7 1,5 

Геологічних 

блоків 
17282,5 160,4 0,9 

Вертикальних 

перерізів 
17409,3 287,2 1,7 
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ПОКАЗНИКИ ВТРАТ БАЛАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ЗАПАСІВ І ЗБІДНЕННЯ ВМІСТУ 

ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН У ЗАЛІЗОРУДНІЙ МАСІ 
 

Основні показники використання запасів надр - втрати балансово-промислових запасів і збіднення 

вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі. Крім того, у якості показників прийняті 

зворотні їм величини - коефіцієнт вилучення корисних копалин з надр, коефіцієнт мінливості вмісту 

якісних показників корисних копалин при видобутку балансово-промислових запасів і коефіцієнт 

засмічення вмісту якісних показників корисних копалин. Перші чотири показники використання 

балансових запасів прийняті офіційно всіма гірничовидобувними підприємствами відповідно по 

визначенню, нормуванні і обліку, економічній оцінці втрат балансово-промислових запасів твердих 

корисних копалин при їхньому видобутку. На їх основі складені відповідні галузеві інструкції: для шахт 

(кар’єрів) чорної металургії – одна, для рудників і шахт кольорової металургії – інша, для підприємств 

вугільної промисловості – третя, промисловості будівельних матеріалів – четверта і т.д. Ці інструкції є 

обов’язковими керівними матеріалами при проектуванні і експлуатації всіх гірничовидобувних 

підприємств. Приведемо лише загальні положення по обліку, оцінці і нормуванню втрат балансово-

промислових запасів і збіднення вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі з деякою 

деталізацією особливостей розробки балансово-промислових запасів родовища, покладу, рудного тіла чи 

дільниці масиву твердих корисних копалин, зокрема з урахуванням комплексності використання надр. 

Для правильного визначення втрат балансово-промислових запасів і збіднення вмісту якісних 

показників корисних копалин у залізорудній масі, так само як і показників вилучення з надр і мінливості 

вмісту якісних показників корисних копалин залізорудної маси, велике значення має вибір методу, який 

найбільш повно відповідає тому або іншому виду корисних копалин. Необхідні для розв’язку економічних 

завдань показники втрат балансово-промислових запасів і збіднення вмісту якісних показників корисних 

копалин у залізорудній масі повинні враховувати не тільки вміст якісних показників корисних копалин, 

що втрачаються і збіднюючих порід, але й де, на якому етапі гірничих робіт ці корисні копалини 

втрачаються і збіднюється. Згідно єдиної класифікації втрат балансово-промислових запасів твердих 

корисних копалин, яка побудована на основі поділу по процесах і місцям, де ці втрати балансово-

промислових запасів відбуваються. Класифікація ця дана для всіх способів розробки і усіх твердих 

корисних копалин. Ухвалюючи її за основу, розглянемо види втрат балансово-промислових запасів і 

збіднення вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі стосовно до умов розробки 

рудних родовищ, покладів, рудних тіл чи дільниць масиву твердих корисних копалин. Насамперед під 

втратами балансово-промислових запасів необхідно мати на увазі ту частину балансових запасів, які не 

вилучаються, а під збідненням вмісту якісних показників корисних копалин - зниження вмісту якісних 

показників металу у видобутій корисній копалині в порівнянні з його вмістом у масиві балансових запасів. 

Втрати балансово-промислових запасів звичайно підрозділяють на загально рудничні і експлуатаційні. 

Загально рудничні втрати балансово-промислових запасів - це втрати балансово-промислових запасів в 

охоронних ціликах, що не вилучаються навіть після ліквідації гірничовидобувного підприємства. Якщо 

цілики тимчасові, тобто в якийсь період часу передбачається часткове або повне їх вилучення, то корисну 

копалину в них не відносять до втрат балансово-промислових запасів, а зараховують до балансових запасів. 

Експлуатаційні втрати балансово-промислових запасів пов’язані безпосередньо з видобутком 

балансово-промислових запасів. Їх ділять на втрати балансово-промислових запасів у масиві і у відбитому 

(розпушеному) стані. Крім цього експлуатаційні втрати балансово-промислових запасів можна 

підрозділити на кількісні і якісні (тобто на втрати балансово-промислових запасів і збіднення вмісту 

якісних показників корисних копалин у залізорудній масі), оскільки вони значною мірою відрізняються 

причинами і місцями їх утворення. Економічне значення втрат балансово-промислових запасів і збіднення 

вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі також відрізняється. Деякі види якісних 

втрат балансово-промислових запасів (збіднення вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній 

масі) доцільно розглянути докладніше кількісних. Кількісні втрати балансово-промислових запасів більш 

детально повинні бути проаналізовані на різних стадіях гірничих робіт і залежно від місця утворення. 

Прийнявши за основу класифікацію, можна основні експлуатаційні втрати балансово-промислових запасів 

стосовно до умов розробки залізорудних родовищ, покладів, рудних тіл чи дільницях масиву твердих 

корисних копалин представити у вигляді таблиці. При необхідності, стосовно до того або іншого способу 

розробки або до певних гірничо-геологічних умов, число різновидів втрат балансово-промислових запасів 

може бути або зменшене, або збільшене. Залежно від виду втрат балансово-промислових запасів і збіднення 
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вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі повинні вибиратися відповідні їм методи їх 

визначення. Достовірне визначення втрат балансово-промислових запасів і зубожіння вмісту якісних 

показників корисних копалин у залізорудній масі має значення для вирішення більшості гірничо-

економічних і маркшейдерських завдань при виборі і порівнянні способів і систем розробки, визначенні 

виробничої потужності шахти (кар’єру), висоти поверху, оцінці балансово-промислових запасів і 

встановленні кондиції на корисні компоненти, порівнянні способів розкриття, визначенні раціональних 

параметрів систем розробки і технології гірничих робіт. Коефіцієнт вилучення балансово-промислових 

запасів з надр характеризується кількістю і якістю видобутої частини розвідано-балансових запасів. 

Група Підгрупа Види втрат балансово-промислових запасів 
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У запобіжних 

ціликах 

Між виймальними дільницями (міжблокові, міжпанельні, бар’єрні, 

міжкамерні, міжетажні цілики), у бортах кар’єру; усередині виймальної 

дільниці, блоку, камери, панелі, стовпа, кар’єрного поля масиву твердих 

корисних копалин; навколо пожежних, затоплених або завалених 

дільниць, геологічних порушень і виробленого простору 

У масиві від 

неповноти 

вилучення 

У лежачому, висячому боці, покрівлі, підошві, у боках камер; між 

виймальними прошарками, у прироблених дільницях; виробки, що 

обрушилися, завалених, пожежних, затоплених дільницях; близько 

внутрішньо контурних породах, що залишаються, включень; близько 

закладного масиву; в апофізах при відбійці внаслідок складності 

покладу; на дні кар’єру 
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У виробленому 

просторі і в міс-

цях обвалень, у 

завалах, у поже-

жних, затопле-

них і прироб-

лених дільницях 

На підошві відкритих камер, від неповноти випуску і навантаження, на 

уступах кар’єру; на днищі блоку і на лежачому боці при системах з 

обваленням; на днищі камер (підошві), лежачому боці від змішування 

при випуску із заваленими породами; у закладці. У завалах від обвалень 

покрівлі камер і бортів кар’єрів; у виробленому просторі від руйнування 

днища блоку; у заваленому блоці і магазині, у дні кар’єру; у 

прироблених дільницях 

В очисних і про-

хідницьких забоях 

Від змішування з породами при спільному вилученні; те ж при 

роздільному вилученні корисної копалини і порід 

У місцях розван-

таження і перева-

нтаження, на тра-

нспортних шля-

хах підприємства 

У підземних виробках; на поверхневих складках усереднення вмісту 

якісних показників корисних копалин, у бункерах; у місцях сортування 

і попередньої концентрації; у відвалах порід і забалансових запасах 

корисних копалин, у відсортованих породах; у середині кар’єру; на 

поверхні 
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Внаслідок 

залучення порід 

при відбійці 

(вилученню) 

Від порід висячого і лежачого боків (покрівлі, підошві), по контурах 

рудного тіла, прошарку; від внутрішньоконтурних включень більше 

встановлених кондицій; від закладного матеріалу (сухої гідравлічної 

закладки, що твердіє і т. п.), залежаних і завалених порід з боку раніше 

відпрацьованих блоків, камер; від залучення порід при роздільній 

відбійці корисної копалини і у прохідницьких забоях 

Внаслідок 

залишення 

частини багатої 

руди 

Від втрат балансово-промислових запасів більш багатої корисної 

копалини (у рудних прошарках у днище блоків, підошві, покрівлі камер, 

у лежачого боку); від обвалення порід висячого і лежачого боків і 

руйнування днищ блоків 
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В очисних забоях 

від 

примішування 

відбитих або 

порід, що 

обрушилися. У 

місцях 

перевантаження, 

складування, 

попередньої 

концентрації і 

сортування 

Від обвалення порід висячого і лежачого боків, по контурах рудного 

тіла, при випуску з камер; від проникнення в корисну копалину, що 

налягають і бічних порід при випуску із блоків; від обвалення порід 

покрівлі у відкритих камерах при навантаженні; від втрат балансово-

промислових запасів: більш багатої частини відбитої корисної копалини 

(зокрема, рудному дріб’язку) на підошві камер, уступів, на лежачому 

боці, на днищі блоку, внутрішньоконтурних включень, не підлягаючих 

вилученню; від обвалення закладного матеріалу (закладки, що твердіє) 

або злежалих завалених порід з боку раніше відпрацьованих блоків; від 

змішування з породами при роздільному вилученні; від залучення порід 

при перевантаженні, складуванні і навантаженні; від втрат балансово-

промислових запасів багатого дріб’язку при складуванні і навантаженні; 

від залучення породи із прохідницьких вибоїв; від зайвого виділення 

багатої фракції при попередній концентрації і сортуванню 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ  

РОДОВИЩА БЛОЧНОГО КАМЕНЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ 

 

За обсягами запасів декоративного каменю Україна посідає провідне місце в світі. На її території 

нараховується близько трьохсот родовищ та проявів декоративного каменю, з яких половина 

розроблюється. Річний видобуток блоків становить 150–160 тис. м3.  Основним джерелом облицювального 

каменя є Український щит, в межах якого зосереджено біля 140 родовищ гранітів, габро, лабрадоритів з 

високими технічними і декоративними властивостями. Значні запаси граніту зосереджені в 

Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях. Серед різноманіття українського 

декоративного каменю особливу увагу привертають граніти: червонокапустинський (с. Новоукраїнка 

Кіровоградської області), червоно-жовтий, сірий, коричневий, рожево-червоний (Омелянівське, 

Корнінське, Дідковецьке, Лизниківське родовища на Житомирщині), темно-малиновий та сірий (Токівське 

та Кудашівське на Дніпропетровщині); сірий (Танське на Черкащині та Янцівське на Запоріжчині) та ін. 

Серед лабрадоритів та габро відомі українські родовища: Осниківське, Синій Камінь, Верхолузьке, 

Торчинське. Назагал, поклади облицювального каменю є в більшості областей, але найцінніші види його 

залягають на Поліссі – в Житомирській, а також Рівненській, Запорізькій, Закарпатській і Хмельницькій 

областях.  

Висока конкуренція на сучасному світовому ринку природного каменю диктує необхідність зниження 

собівартості видобутих блоків з природного каменю, що можливо лише за рахунок скорочення витрат на 

видобування. Такого скорочення можна досягти, перш за все, за рахунок впровадження на кар’єрах 

сучасних і ефективних технологій каменевидобування з використанням високотехнологічного і 

продуктивного обладнання та на основі всебічного вивчення структурних особливостей масиву 

природного каменю. 

В сучасному світі все більше підприємств, зайнятих у галузі геологічної розвідки та інженерно-

геологічних вишукувань, використовують у своїй роботі спеціальні програмні засоби та інформаційні 

системи. Використання цих систем дозволяє значно прискорити процес обробки й аналізу інформації. Такі 

системи дозволяють автоматизувати процеси обробки й інтерпретації даних геологорозвідки, а також 

використовувати їх для моделювання родовищ. 

Для розробки родовищ необхідно враховувати всі можливі деталі породи, що здійснюють 

видобування, які можуть підвищити її вартість на ринку. Зважаючи на те, яка велика кількість показників, 

отриманих в результаті геологічної розвідки, характеризує будову родовища, доцільним є розв’язання 

різних гірничо-геологічних задач за допомогою комп’ютерного проектування з відображенням 

характеристик родовища на діаграмах, планах, таблицях та графіках. Від повноти зображення цих 

показників залежить раціональність проектування розкриву, вибір методів видобування корисної 

копалини та економічна доцільність розвитку гірничо-капітальних робіт. 

Метою наукової роботи є визначення оптимальних напрямків ведення гірничих робіт родовища габро 

з використанням сучасних інформаційних систем. 

Однією з задач, які необхідно вирішувати при проведенні інженерно-геологічних досліджень і в 

процесі геометризації блочного каменю є дослідження будови покладу, а саме форма, розміри і положення 

покладу в надрах землі. Геометризація родовища корисної копалини являє собою методику вивчення і 

зображення на кресленнях (картах, плакатах, розрізах, графіках та ін.) геологічних форм, умов їх 

залягання, властивостей речовини, що заповнює ці форми, і процесів, що відбуваються в надрах. 

Основними методами вивчення та графічного зображення різних показників родовища є метод ізоліній, 

метод геологічних розрізів і профілів, метод об’ємних наочних моделей.  

Геометризація потужності покладу корисної копалини здійснюється побудовою планів ізопотужності. 

Плани ізопотужності в подальшому можуть використовуватися при плануванні об’ємів гірничих робіт, 

видобуванні й витрат при розробці покладу та вирішенні ряду інших питань розробки родовища. Об’ємне 

тривимірне моделювання дозволяє наочно зобразити поклад корисної копалини, що, в свою чергу, сприяє 

найбільш повному представленню геологічної будови тіла. 

Великі об’єми геологічної, геометричної та маркшейдерської інформації, що поступають при розвідці 

та експлуатації родовища з різних підрозділів підприємства, потребують нових методів її збору, зберігання 

і обробки з застосуванням комп’ютерної технології та ефективних інструментів її обробки при здійсненні 

геометризації родовищ корисних копалин. Створення різноманітної гірничо-геометричної документації – 

це надзвичайно відпові¬дальний і трудомісткий процес. Крім наочності і зручності, вона повинна мати 
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відповідну точність, яку досягають у результаті виконання трудомістких операцій. Розвиток 

комп’ютерних технологій дозволяє автоматизувати цю роботу. 

Сучасні комп’ютерні технології моделювання родовищ є ефективним інструментом обробки та аналізу 

геологорозвідувальної інформації. Одним з ефективних сучасних інструментів дослідження та 

геометризації основних параметрів родовищ блочного каменю виступають ГІС (геоінформаційні системи). 

ГІС є закономірним розширенням баз даних, доповнюючи їх наочним представленням інформації і 

можливістю вирішувати завдання просторового аналізу.  

Геоінформаційні системи інтегрують технології роботи з базами даних, процедури математичного 

аналізу і методи образно-картографічного представлення результатів стосовно задач накопичення, 

обробки і представлення різноманітної просторово-розподіленої інформації. ГІС є закономірним 

розширенням баз даних, доповнюючи їх наочним представленням інформації і можливістю вирішувати 

задачі просторового аналізу. При цьому ми виключаємо похибку, яка виникла в результаті нанесення 

тріщин або інших параметрів на план. А електронні карти та плани, за допомогою яких відображається 

інформація, набагато зручніші паперових: не вимагають копіткої роботи по їх створенню, а будь-які 

неточності або помилки легко ліквідувати тому, що робота здійснюється на екрані. Внесення будь-яких 

змін у карту з проблеми перетворюється на просту задачу. Електронні карти не зношуються. Розмноження 

та зберігання не становить проблем. Крім того, можна легко наносити, змінювати і видаляти свої відмітки 

на карті, не пошкоджуючи її при цьому, також можна мати декілька різних наборів відміток або моделей 

на одній карті. Додатково можна вибрати область карти з потрібними об’єктами (або всю карту) та 

роздрукувати її на папері зі своїми позначками або переслати її електронною поштою. 

Найважливішою особливістю ГІС є здатність пов’язувати картографічні об’єкти (тобто об’єкти, що 

мають форму і місце розташування) з описовою, атрибутивною інформацією, що відноситься до цих 

об’єктів та описує їх властивості.  

Маючи дані геологорозвідувальних свердловин виконаємо інтерполяцію отриманих значень за 

допомогою програмного забезпечення SURFER 11 і отримаємо об’ємну тривимірну модель родовища 

(рис. 1). Аналізуючи тривимірне зображення (рис.1) можна визначити потужність шару корисної копалини 

в будь-якій частині родовища та визначити ділянки їх максимального і мінімального значення. 

 

 
Рис. 1. Тривимірна модель потужності корисної копалини 

 

Висновок. Підвищення ефективності роботи гірничовидобувних підприємств в умовах ринкової 

економіки, зменшення фінансових затрат, економічна доцільність ведення гірничих робіт вимагає 

розробки, освоєння і впровадження сучасних інформаційних технологій. Це дозволить комплексно 

представити гірничо-геологічну інформацію на основі геологічних моделей і цифрових планів рельєфу 

родовища. 
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ПРОБЛЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ БЛОКІВ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ 

 

Видобуток блоків облицювального каменю є чи не найактуальнішим процесом гірничовидобувного 

процесу. У світі щорічно видобувається понад 21 млн.м3 блоків облицювального каменю. Більшість 

родовищ декоративного розташовані на території Житомирської області, де зосереджено 41% усіх 

балансових запасів декоративного каменю України і розташовано 48% усіх родовищ, які розвідані і 

знаходяться на стадії промислової розробки. Основну частину експорту України складає сировина 

облицювального каменю, що свідчить про порівняно низьку конкурентну спроможність продукції 

вітчизняних каменеобробних підприємств. Основне завдання на майбутнє для української 

каменевидобувної галузі – це підвищити рівень виробництва та забезпечити впровадження міжнародної 

стандартизації і паспортизації блочної продукції на родовищах природного каменю. 

Під час видобутку блоків облицювального каменю втрачається певна кількість корисної копалини. 

Окрім якісних і кількісних втрат існують комерційні втрати, тобто втрати частини об'єму товарних блоків. 

Причиною таких втрат є відсутність загальноприйнятого стандартизованого способу вимірювання 

геометричних розмірів товарного блоку та значна похибка вимірювальних робіт традиційними способами. 

Також сюди можна віднести проблему відсутності єдиної системи паспортизації. Відсутність 

паспортизації і документації операцій купівлі-продажу блоків на кар'єрах декоративного каменю 

спричиняє виникнення конфліктних ситуацій між споживачем (покупцем) і реалізатором (продавцем). Це 

зумовлено невідповідністю способів вимірювання геометричних характеристик товарних блоків і 

визначення їх об'єму, які пропонують обидві сторони та впливом багатьох факторів (тріщинуватості, 

геометричної форми блоку, наявності в ньому дефектів) на формування остаточної ціни блоку.  

У зв'язку зі зростанням обсягів видобування блоків декоративного каменю вітчизняними 

каменедобувними підприємствами і на постійно зростаючу вартість 1 м3 каменю, точне об'єктивне 

визначення комерційного об'єму стає нагальним науково-практичним завданням, вирішення якого 

потребує в першу чергу дослідження точності вимірювання лінійних розмірів природних окремостей 

різними способами, розроблення методики і ідентифікації природних тріщин і подальшого визначення 

коефіцієнту виходу блоків з корегуванням напряму фронту робіт на конкретній виробничій ділянці кар'єру. 

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність 

задовольняти потреби відповідно до її призначення.  

Під терміном «продукція» розуміється продукт виробництва, призначений для використання у сфері 

іншого виробництва, для експлуатації або для споживання. 

Оскільки родовища блочного каменю спочатку не рівноцінні, то і умови для формування якості 

продукції кар'єрів не однакові. Природно, що вищу якість блочного каменю легше забезпечувати при 

розробці родовища з малою тріщинуватістю і з менш складними гірничо-технічними умовами. 

Гірничі роботи значною мірою залежать від природних умов. Ці умови (якість каменю в надрах, 

фізико-технічні властивості гірничих порід, тріщинуватість, стійкість масиву гірничих порід та інше) 

прямо або опосередковано впливають на якість видобутої гірничої маси, ускладнюючи, як правило, 

виконання гірничих робіт. 

Зважаючи на стрімке впровадження у виробничий процес сучасних технологій головною проблемою 

є створення алгоритму паспортизації блоків на підприємстві. Паспорт блоку повинен містити в собі 

достатню кількість інформації про блок, що надавало б можливість і його виробнику, і його споживачу 

отримати повне уявлення про параметри та якість блоку для подальшої його реалізації.  

Згідно з ДСТУ Б EN 1467:2007 «Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги» кожна партія блоків 

повинна супроводжуватися принаймні такою інформацією: 

- маса та об'єм блоку; 

- розміри (включаючи принаймні брутто й комерційні розміри) блоку. 

У відповідних випадках чітко позначається напрям природного прошарку кожного блока.  

Також можуть міститися додаткові дані: 

- назва природного каменю (традиційна назва). Назва природного каменю, за якою вона продається, 

відповідає певному типу породи і певному місцю походження. Географічних назв, які не пов'язані з 

фактичним місцем походження каменю і назвою компаній, слід уникати; 

- петрологічне сімейство. Наукова назва петрологічного сімейства породи встановлюється відповідно 

до п.3.2 EN 12670:2001. Якщо камінь не включений класифікацію п.3.2 EN 12670:2001, відповідний 

науковий термін приймається в роботу; 
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- характерний колір. Діапазон кольорів каменю варіюється. Зовнішній вигляд кольору з одного або 

більше сухих і чистих об'ємних зразків спостерігається в напівтемному природному світлі. Слід зазначити, 

що якість поверхні та інші особливості впливають на візуальне уявлення про колір каменю; 

- місце походження. Місце походження ділянки чи кар'єра повинне вказуватися більш точним, 

включаючи принаймні місто чи село, муніципалітет або громаду, округ, провінцію або департамент та 

країну, вказані через кому; 

- процес обробки. Для готової продукції обробка поверхні з використанням адекватних термінів – 

згідно з п.2.3 EN 12670; 

- природні особливості. Природні особливості, які можуть вплинути на зовнішній вигляд каменю, 

згідно з п.2 EN 12670, а саме: прожилки, включення, згустки, ксеноліти, текстура, структура, тріщини 

тощо; 

- петрографічна назва. Наукова назва породи відповідно до п.3.2 EN 12670 має бути одержана за 

петрографічною експертизою відповідно до EN 12407; 

- геологічний вік. Вік каменю відповідно до п.3.1 EN 12670. Вік повинен бути наданий в міру 

можливості. Якщо є можливість, додаткові геологічні дані можуть надаватися. 

На кожен блок наноситься чітка ідентифікаційна позначка відповідно до задокументованої системи 

ідентифікаційних позначок.  

При відповідних якісних параметрах товарного блоку коефіцієнт виходу готової продукції буде 

залежати лише від типу інструменту, який використовується для обробки, і від співвідношення 

геометричних параметрів товарного блоку з геометричними параметрами продукції. Так, наприклад, при 

виготовлені плит максимальний вихід готової продукції буде досягнуто, якщо висота блоку буде кратна 

ширині майбутньої плитки, а довжина – кратна довжині плитки. Ширина блоку практично не впливає на 

вихід плитки. Коефіцієнт виходу готової продукції залежить також і від об’єму шламу, який утворюється 

при обробці і визначається видом інструменту. 

Питання паспортизації товарних блоків було широко розглянуто Левицьким В.Г. у його кандидатській 

дисертації «Управління якістю блоків декоративного каменю на основі використання цифрової 

фотограмметрії». Однак у створеному паспорті відсутні відомості про якісні та декоративні властивості 

блоку, що не дає можливості замовнику оцінити характеристики блоку в повній мірі. Адже згідно з п.4.2.2 

ДСТУ Б EN 1467:2007 зовнішній вигляд блоку (колір, рисунок прожилок, текстура каменю тощо) 

визначається візуально, наприклад, у порівнянні з полірованим контрольним зразком (контрольний зразок 

надається постачальником) і результати задокументовуються. Будь-яке візуально помітне відхилення, 

наприклад, украплення й прожилки, допускаються за умови, що вони характерні для відповідного типу 

природного каменю і не погіршують експлуатаційних якостей виробів із каменю. У випадках, коли існує 

імовірність, що обробка каменю призведе до зміни характеристик готового продукту в порівнянні з 

вихідним матеріалом (наприклад, внаслідок застосованого типу обробки або через використання замазки, 

наповнювачів або інших подібних матеріалів для обробки природних отворів, дефектів або тріщин тощо), 

це необхідно враховувати при створенні паспорту блоку, як того вимагає стандарт. 

Автоматизація процесу визначення об’єму блока та інших його параметрів дозволить впровадити на 

кар’єрах декоративного каменю паспортизацію кінцевої товарної продукції. Впровадження паспортів 

товарних блоків підвищить культуру каменевидобувного виробництва, дозволить спрогнозувати можливі 

якісні і кількісні втрати природного каменю, а також спростить і налаштує документообіг, операції купівлі-

продажу та економічні відносини між виробником і кінцевим споживачем. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ ПРИ ВИДОБУВАННІ 

 

Постановка проблеми. Якісне виробництво блочної продукції в основному залежить від розміру 

блоку, що видобувається. Рівність і об’єм блоків мають вирішальне значення, і управляються за 

допомогою тривимірної картина порушення безперервності системи. Проблема знаходження з’єднання 

блоків всередині довільно орієнтованих і розподілених ліній  може бути ефективно вирішена шляхом 

чисельного алгоритму. Кількісне визначення розриву блоків з метою оптимізації ілюструється детальним 

дослідженям на кількох кар'єрах. Алгоритм, який використовується в даному дослідженні, можуть бути 

застосовані в якості потужного інструменту в плануванні кар'єру і майбутньої експлуатації розмірності 

каменю.  

Мета роботи. Метою роботи є знаходження способу оптимізації процесу видобутку кам’яних блоків 

завдяки початковому передбаченню розмірів. У цьому контексті обсяги, а також геометрія і розподіл 

очікуваних сировинних блоків має важливе значення. Початкове прогнозування відносних розмірів блоків 

допоможе оптимізувати виробництво будівельного каменю. Тому, стики і злами є одними з найбільш 

важливих геологічних структур, а також їх оцінка є одними з найбільш важливих завдань в ході розвідки 

і розробки кар'єрів. 

Основний виклад матеріалу. Генезис стиску і руйнування систем може бути багатогранним і сходить 

до орогенного і апірогенного  процесів, а також стиснення, які  викликані охолодженням або висиханням. 

У ролі розриву в родовищі виступають: дефекти, з'єднання, тріщини, або площини нашарування які 

повинні бути прийняті до уваги.  Обидві орієнтації і відповідні відстані розривів істотно впливають на 

передбачення  форми та обсягу первинних блоків. В загальному, відстані призводить до великорозмірних 

блоків, якщо орієнтація розривів не розходиться явно від ортогональної. Коли геологічна або тектонічна 

ситуація впливає  на  гострі і неоднакові блоки, процес є більш багатоетапний і часозатратний, так як ці 

блоки мають  бути змінені , до потрібних розмірів  для обробки. Якщо тільки один або кілька параметрів, 

відстані або кути падіння є дуже  варіюючими то витягнутий матеріал може бути використаний для менш 

цінних товарів, таких як гравій або брущатка.  

Добування блочної сировини має відповідати певним критеріям для виконання техніко-економічних 

вимог до сучасного ріжучого інструменту. Найкращими являються розміри блочної сировини в діапазоні 

від 6 до 8 м3.На максимальний розмір блоку впливає його вага , при розгляді питань безпеки, пов'язаної з 

транспортом і обробкою блоків в процесі подальшої обробки. Мінімальні обсяги для блоків природного 

каменю на експорт становить  близько 1-6 м3в той час як стандартні  розміри варіюються від 2,0 × 1,0 × 

0,5 і 3,0×2,0 ×1,0 м. Ці розміри блочної сировини також є важливим фактором для обробки по відношенню 

до  каменю. 

На багатьох родовищах, ідеальні умови не простежуються, тому блоки мають бути підігнані до  

зручної форми. Сприятливою ситуацією для розміру видобувного каменю є, наприклад, фрагментація на 

прямокутні блоки визначена природною ортогональною системою тріщин. Але в багатьох випадках, на 

поклади будівельного каменю впливає  мінливість орієнтацій тріщин, що призводить до нерегулярних, 

часто гострокутніх  блоків, яким потім необхідно надавати  індивідуальну  обробку.  

Точні  данні мають важливе значення для розвідки нових родовищ і поточного обслуговування 

активних родовищ. Отже, аналіз розривів в покладі має включати локалізацію, відображення і оцінку 

з’єднань, нашарування, жилової зони і т.д. 

Збір даних на основі різних методів, які адаптовані до індивідуальної кар'єрної ситуації, потрібні  для 

подальшого дослідження  розривів. Крім того, є доступними різні геофізичні методи. Але різні методи як 

правило, вимагають більш високих технічних і фінансових витрат. Таким чином, відображення спільних 

просторових інтервалів може бути зроблено шляхом прямих поздовжніх вимірювань в кар'єрі. 

Розташування з'єднання поверхонь як правило, приймаються з поля компаса. Основна проблема полягає  

в розпізнаванні правильних поверхонь, де в деяких випадках, дуже дрібні тріщини будуть відображені  

після змочування поверхні. 

В ідеальному випадку, відображення системи з'єднань повинні бути виконані на вертикальних стінках 

кар'єрів. Для так званого «вікна вибірки» або «Scanline», вимірювальні лінії мають бути розташовані на 

стінках кар'єру в вертикальному і горизонтальному положеннях, що дозволяє побачити дві системи 

тріщин. Щоб створити повну картину системи тріщин, інший вимір має бути прийнятий під прямим кутом 

до попередньої стіни. Чітке обмеження, яке може з'явитися, є ознакою припинення сполучення. З’єднання, 

яке може слідувати уздовж ділянки стіни, може зникнути через кілька сантиметрів в глибину породи і 

повністю припинитись або змінити орієнтацію. Таким чином, «вікно вибірки» може або зареєструвати 
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занадто маленькі або занадто великі відстані між тріщинами. Для оцінки ділянки, що буде розроблятися, 

це може бути корисно, щоб максимально вилучити сировину, так що сліди швів в стіні будуть  

простежуватись. Це дозволить завершити загальну тривимірну картину покладу до виймання (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Зразок ескізу площі призначеної для видобування із зазначенням вертикальних і горизонтальних 

вимірювальних ліній на двох суміжних кар’єрих стінкках з перетинанням з’єднання набору A, B, і C 

 

Використання діаграм ізоліній, які відображають дані, отримані з опису розривів і з’єднань спільних 

множин в орієнтованому просторі  є цінним інструментом. Оцінюючи дані з використанням гістаграм є 

хорошим способом представлення розподілу частот відстаней між розривами. Одночасно, приймаючи до 

уваги середнє значення спільних відстаней, є можливим розрахунок обсягу так званого середнього блоку. 

При проведенні загальної оцінки родовища, цей параметр особливо застосовують в області осадових 

відкладень. Якщо структура з’єднань відхиляється від ортогональної конфігурації, або якщо один чи 

декілька спільних наборів показують помітне розкидання, може бути зроблена оцінка здатності 

сировинних блоків конкретного кар’єру . Щільна система стиків  стає дійсно очевидною, коли відстань 

вимірюється уздовж горизонтальної лінії. Уздовж вимірювальної відстані до 30 м, 60 % з’єднувальних 

інтервалів нижче ніж 0,5 м. Отже, повна перевірка орієнтації і спільного розподілу простору є можливою 

в структурі з’єднань, а також шляхом оцінки загального степені розриву  в породі дає змогу зробити оцінку 

видобування  кам'яних блоків. 

Висновок. 

Таким чином, систематичне і докладна карта тріщин і розривів дає змогу оцінити можливості 

використання родовища, виявити області, які не придатні для використання і зосередитися на тих які є 

перспективними для видобування  і оптимізувати процес форматування вихідних блоків. 
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EUROPEAN EXPERIENCE OF RAW MATERIAL COMPLEX USAGE WHILE MINING NATURAL 

FACING STONE 

 

Introduction. In Zhytomyr region natural facing stone is mined by open-pit techniques and it is used as raw 

material for construction and ritual items. Deposits of construction and ornamental facing stone are distributed 

unequally within region. Nine sites for mining and processing stone are established in Korostyshiv, Volodarsk-

Volynsky, Zhytomyr, Cherniakhiv, Korosten, Malyn, Ovruch, as well as Olevsk and Radomyshl districts. 

Isometric stone is extracted from 100 deposits of Zhytomyr region. It is mined in horizontal layers with systematic 

deepening of mining works. According to the projects, the quarry depth is to be about several tens of meters deep. 

Such mining waste as overburden or substandard rock is kept into external dumps. Waste dumps are usually placed 

at a distance from several tens of meters to several hundreds of meters from the quarry. Fertile lands disturbed 

after mining exceed by 2 times the area of quarry fields, thus they are considered as non-agricultural lands. 

Considering the total area of lands disturbed by open-pit mining, facing stone quarries take the second place after 

iron-ore quarries. Along with economic losses after deposits mining, the environmental situation is also worsening. 

Aim and methods. Uncontrolled usage of recourses when low-waste and non-waste technologies are weakly 

implemented can cause large amount of wastes on different stages of raw material mining and during marketable 

production. In major cases the amount of waste exceeds the product yield. Just 25% off the total mining mass can 

be classified as an end product; the rest is waste which is put into dumps. 

Waste dumping is a technological process of placing overburden rock and waste for storage after open-pit 

mining. A heap on the surface of mine territory where barren and substandard rock is placed (is extracted in the 

process of mining) is called dump.  

All dumps at open-pit quarries should be classified according N.V.Melnikov (Table 1). 

Table 1 

Dumps classification for open-pit mining 

 

Classification feature 

 

The type of dumps  

according to the placement  
external (outside the quarry contour) 

internal (in worked out part of the quarry) 

according to the number of working dump horizons 
single-layer 

multi-layer 

according to the dumping works mechanization 

plough 

excavator 

bulldozer 

conveyer 

vehicle (unloading on a slope) 

according to the number of quarry horizons which are 

exploited 

entire (group) 

separate 

according to the relief of the area under the dump  

flat 

upland 

upland-plain 

according to the dump deformation 

stable 

movable 

unstable 

according to the type of rock transportation to the 

dump 

railway 

vehicle 

conveyer 

 

This classification can be applied to define the type of the dump while working out quarries of natural facing 

stone. Types of waste dumping are chosen according to the conditions of subsoil deposits, the relief, as well as 

rock characteristics and the type of transportation. 

Dumps should have enough capacity and be at the minimum distance from the place of loading. They cannot 

be situated on the mining area and should not hinder mining works in the quarry. Dumps are formed taking into 

account safety requirements and environmental protection. It is also important to consider further recycling of 

dump materials. 

© V. Sichkarenko, V. Shlapak, 2017 
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Research study shows that almost 100% of igneous non-metallic rocks are worked out with further storage of 

overburden rock and waste after processing in external dumps and storages. 22 – 50% of the total area of mining 

enterprise are usually planned for dumps and transport communication. Lands disturbed by external dumps and 

waste storages are reclaimed by forestation. 

As a rule, technological processes of block facing stone production are not directed on a complex use of raw 

material but on a selective use of its components. Stone mining and its use is not performed rationally. Quarry 

dumps contain substandard rock the processing of which by technological schemes known at the moment of the 

deposit development was economically inefficient, or the consumers of the dump raw material were absent at the 

moment. Modern level of technologies allows efficient use of raw material with lower parameters. Thus, it is an 

important problem that dumps contain substandard rock which is not the object of production. Of course, such 

process of stone mining causes accumulation of a considerable amount of industrial waste. 

Statistic data show that the volumes of planned mining waste by business entities in regions of Ukraine have 

the tendency to increase and accumulate. Exploration and classification of anthropogenic deposits do not take into 

account the fact that storage of waste is performed today but the waste usage can be performed in the far future 

and it will consider the demand for mineral raw material, as well as the improvement of technology for processing 

natural recourses, and calling for new standards. 

The most widespread type of waste dumping while mining block stone is terrace dumping. But from the point 

of view of waste stone usage and processing, terrace dumping is not rational, as far as chaotic blocks placement 

makes the dumps working-of inefficient, thus, it complicates the work of equipment for further processing of 

dumps. From the point of view of a complex use of raw material, purposeful storage is the best type of waste 

dumping, notwithstanding its self-cost. In future, substandard blocks from anthropogenic deposits can be used as 

a secondary raw material. 

Thus, purposeful storage of rocks can help to use minerals efficiently, to reduce environment disturbance and 

to solve the problem of raw material recycling while developing facing stone deposits. 

In general, the technology of mining natural stone with separate storage of secondary raw material and 

industrial waste from the beginning of mining area working-off and without disturbance of other land areas by 

dumps is not developed and substantiated enough. 

Conclusions. Taking into account mentioned above, the technology of separating dump areas into zones is 

offered. According to the technology, following usage of substandard raw material for production of paving blocks 

and crushed stone material can be performed. 

Production of paving blocks and crushed stone material raises the percentage of subsoil usage and broadens 

the product nomenclature for stone mining enterprises; in its turn, it can raise techno-economic indices of such 

enterprises. 

But offered technologies of raw material and industrial waste complex use are not implemented because of 

existing enterprise management and economic inefficiency of these technologies. That is why, technological 

solution of the problem of waste management implies implementation of European technological and technical 

methods which can raise economic efficiency of waste management and utilization. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРІГІНГУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ  

ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКЛАДІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Крігінг – метод знаходження найкращої статистичної оцінки середнього вмісту компонентів корисної 

копалини в блоці з використанням результатів опробування як всередині, так і поза межами блока, який 

оцінюється. Ці результати враховуються ваговими коефіцієнтами, які забезпечують мінімальні значення 

дисперсії середнього значення. Крігінг реалізується при різних системах розвідки родовищ корисних 

копалин у таких модифікаціях: дискретний, безперервний та випадковий.  

За допомогою методу крігінгу можна отримувати незміщені оцінки середніх значень просторової 

змінної в заданих об’ємах, які мають мінімальні дисперсії похибок. Окрім того, він володіє цілим рядом 

інших властивостей, які надають певний ефект при оцінці родовищ корисних копалин. 

Однією з унікальних властивостей крігінгу є умовна незміщеність, яка означає, що середній уміст 

корисної копалини у всіх блоках 
*
VZ  є рівним дійсному середньому в цих блоках VZ . Така властивість 

проявляється абсолютно точно за умови нормального розподілу вмісту корисних компонентів у породі. 

У практиці для перевірки точності оцінок крігінгу на одному графіку зображають дійсні значення 

вмісту VZ  разом зі значеннями оцінок 
*
VZ . В ідеальному випадку VZ  завжди є рівним 

*
VZ  (рис. 1, а), 

графік має вигляд прямої лінії, проведеної від початку координат під кутом 45°, що неможливо реалізувати 

на практиці. 

 
а                                          б 

Рис. 1. Регресія дійсних значень і оцінок: а  – умовно незміщена; б – умовно зміщена 

 

У випадку, коли оцінювач є умовно незміщеним, вдається отримати достатньо точні результати 

оцінки. Визначення умовної незміщеності має такий вигляд: 

 

  **
| VVV ZZZE  . (1) 

Це означає, що регресійна функція між VZ  та 
*
VZ  повинна бути лінійною із кутом нахилу 45°. Даний 

факт відіграє дуже важливу роль: він стверджує, якщо при експлуатації родовища опиратися на 

прогнозовані дані вмісту, то зрештою буде встановлено їх точне значення. На кореляційній діаграмі видно, 

що точка ( VZ ,
*
VZ ), де VZ  – середнє всіх реальних значень, які відповідають оцінці 

*
VZ , буде лежати на 

бісектрисі кута між координатними осями (рис.2). 

 
Рис. 2. Умова незміщеності оцінок, отриманих на основі крігінгу 

 

© О.М. Толкач, 2017 
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Як бачимо, описана вище властивість крігінгу є унікальною. Проте, як уже зазначалося вище, 

максимальна точність умови незміщеності буде дотримана в тому випадку, коли величини вмісту будуть 

розподілені за законом Гауса, а лінії регресії є прямими. При оціночних побудовах повинно бути відомим 

середнє значення по родовищу в цілому. Враховуючи, що коефіцієнт лінії регресії VZ  на 
*
VZ рівний 

**
/),( VVV VarZZZCovp  , (2) 

причому 

ijj
i j

i
i

iVi XZVarVarZ  







 )(

* , (3) 

 
iVX

i
i

i
iiVVV XZVZCovZVZCov  







 )(),(),(

* . 
(4) 

Згідно співвідношення, яке розглядалося при знаходженні дисперсії крігінгу, будемо мати такий вираз: 

iVX
i

iijj
i j

i   . 
(5) 

Відповідно, коли значення середнього по родовищу є відомим, то 0  та **
),( VVV VarZZZCov  , тобто 

кутовий коефіцієнт лінії регресії рівний одиниці. 

Дисперсія оцінок крігінгу є співставною із дисперсією точних значень або ж, в іншому випадку, вона 

є меншою від точних значень просторової змінної. Цим пояснюється ефект згладжування крігінгу: 
222

* KZZ   , (6) 

де   2
Z  – дисперсія точних значень; 2

*
Z

  – дисперсія оцінок крігінгу; 2
K  – дисперсія крігінгу. 

Із вищенаведеної формули видно, що при зменшенні кількості проб, тобто збільшенні невизначеності 

та дисперсії крігінгу, згладжування його оцінок зростає. 

Наступною важливою властивістю крігінгу є адитивність, яка полягає в його унікальній здатності 

отримувати аналогічні оцінки при зміні послідовності виконання операцій (за умов одного і того ж набору 

вихідної інформації). Дана властивість особливо є важливою при об’єднанні блоків (моделей рудних тіл) 

в один об’єм. Так, якщо у нас, наприклад, при опробовуванні є два блоки об’ємами V1 та V2 із відповідними 

точними значеннями вмісту Z1 та Z2, то при об’єднанні їх в один блок об’ємом V3 ми отримаємо таку 

оцінку: 

2
21

2
1

21

1*
3 V

VV

V
Z

VV

V
Z 





















  (7) 

Ефект екранування крігінгу полягає в тому, що при зменшенні ефекту самородка варіограмної моделі 

значення вагових коефіцієнтів, розміщених близько до точки оцінювання проб, різко зростає, а вагові 

коефіцієнти більш віддалених проб – відповідно зменшуються. Наприклад, при експлуатаційному 

опробуванні родовищ з’являється велика кількість проб. Немає потреби в тому, щоб використовувати 

абсолютно всі із них для оцінки кожного блоку. Адже оцінки будуть дуже близькими до дійсних значень, 

якщо приймати в розрахунок тільки сусідні дані. При збільшенні відстані від точки оцінювання 

відбувається різке зниження значень вагових коефіцієнтів. Проблема полягає в тому, щоб обґрунтувати, 

скільки точок включати в розрахунки. Загальне правило – брати тільки декілька перших ареалів проб 

навколо цільової точки, якщо варіограма добре структурована, тобто, якщо вплив "ефекту самородків" 

порівняно невеликий. Причина в тому, що ці перші ареали повністю екранують вплив більш віддалених 

проб (рис. 3). При чистому "ефекті самородків", коли модель варіограми являє собою лінію на рівні порога 

без пологої частини, оцінкою є середнє арифметичне всіх проб, що попадають в установлений еліпсоїд 

пошуку. 

 
                                                        а                                                    б 

Рис. 3. Блок із одним ареалом даних (а) та з двома ареалами даних (б) 
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АНАЛІЗ МЕТОДИК ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ НА РОДОВИЩІ ГРАНІТІВ «КАМ’ЯНА ГІРКА» 

 

Родовище гранітів Кам’яна Гірка розташоване в 1 км південніше села Бондарі, в 2-х км на південь від 

Овруцького щебеневого заводу у Овруцькому районі Житомирської області, в адміністративних межах 

Красносілківської сільської ради. 

В геоструктурному відношенні родовище "Кам'яна гірка" приурочено до крайньої північно-західної 

частини Українського кристалічного щита. В геологічній будові його приймають участь 

ранньопротерозійські утворення Коростенського інтрузивного комплексу і глинисто-пісчаних покладів 

осадового чохла четвертинного віку. Корисними копалинами є вивітрені і незмінні різнозернисті граніти 

Коростенського інтрузивного комплексу, які прориваються частками невеликої потужності, складеними 

діабазами і діабазовими порфіритами. 

Залежно від форми та умов залягання родовища, характеру зміни вмісту корисних компонентів, 

системи розвідки і густоти розвідувальних точок, цілей і призначення підрахунку запасів застосовують 

різні способи підрахунку. 

В даній роботі порівнюємо 2 методики підрахунку запасів: метод геологічних блоків та підрахунок 

об’ємів порід за допомогою геоінформаційної системи Golden Software SURFER. 

Метод геологічних блоків був прийнятий виходячи з геологічної будови родовища, умов залягання 

корисної копалини та гірничотехнічних особливостей його розробки, рівномірності мережі 

розвідувальних виробок. 

Вибір категорії та блокування запасів виконані відповідно до ступеня вивченості окремих площ. За 

складністю геологічної будови і умов залягання, мінливості якості корисної копалини родовище Кам’яна 

Гірка віднесена до першої групи.  

Запаси родовища, за результатами детальної розвідки, класифіковані за категоріями «А», «В», «С1». 

Підрахунок запасів на родовищі виконаний по 19 свердловинах. 

Всього на родовищі виділено 5 блоків: «А-І», «В-ІІ», «В-ІІІ», «С1-IV», «С1-V». При цьому блок «С1-

IV» розміщений під блоком «В-ІІІ». 

Розглянемо блок «В-ІІІ». 

Він обмежений свердловинами № 3, 6, 7, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28.  

Площа блока по покрівлі корисної копалини складає 234267 м2, по підошві корисної копалини — 

302273 м2. Запаси підраховані по горизонтах 146, 134, 122, 112, 102. Середня потужність корисної 

копалини складає 50,6 м, запаси складають 13862,5 тис. м3. Потужність розкривних порід складає 13.3м. 

Об’єм розкривних порід складає 3443,6 тис. м3. 

Для перевірки підрахунку об’єму порід використаємо геоінформаційну систему Golden Software 

SURFER. 

SURFER має змогу вираховувати об’єми трьохвимірних тіл, обмежених верхньою та нижньою 

поверхнями, кожна з яких може бути горизонтальною площиною або сітковою функцією. 

В даній програмі реалізовані три методи підрахунку об’ємів: метод трапецій (Trapezoidol Rule), метод 

Сімпсона (Simson’s Rule), метод Сімпсона «три восьмих» (Simson’s 3/8 Rule). 

Отже підраховані об’єми розкривних порід на родовищі гранітів «Кам’яна Гірка» складає: 

Для пухкого розкриву: 

Trapezoidal Rule:   4517870.4634239 м3; 

Simpson's Rule:   4517848.6308751 м3; 

Simpson's 3/8 Rule:   4517849.4545001м3. 

Для скельного розкриву: 

Trapezoidal Rule:   607162.30562163 м3; 

Simpson's Rule:   607114.36484496 м3; 

Simpson's 3/8 Rule:  607114.65522404 м3. 

Для корисної копалини: 

Trapezoidal Rule:   62550205.941083 м3; 

Simpson's Rule:   62550288.432091 м3; 

Simpson's 3/8 Rule:  62550285.41614 м3. 

Порівнюючи 2 способи обрахунку об’ємів запасів порід , робимо висновок, що спосіб геологічних 

блоків є більш точним. Цей метод дозволяє з максимальним обґрунтуванням для даного ступеню 

розвіданості блоку, визначити середні значення підрахункових параметрів та надійні межі їх інтерполяції 

та екстраполяції.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ ТИТАНОВОЇ СИРОВИНИ 

 

Геометризація родовищ корисних копалин – це моделювання родовища комплексним використанням 

інформації, отриманої при розвідці, розробці та з урахуванням технологічних вимог експлуатації 

родовища. 

Розв'язок гірничо-геологічних завдань при розробці корисних копалин є важливою й відповідальною 

частиною технології експлуатації родовища. Як правило, інтерпретація інформації про залягання й 

закономірності розподілу компонентів проводиться при обмеженій кількості параметрів, отриманих при 

геологічній розвідці. У зв'язку з цим, використання сучасних методів і засобів комп'ютерного 

моделювання стає необхідною умовою обробки вихідних даних, що при цьому будуть постійно 

доповнюватись, для прийняття економічно й технологічно обґрунтованих рішень. 

Поклади корисних копалин визначають область і способи використання технології видобування та 

переробки, тому створення моделей, адекватних реальним об'єктам, є однією з основних цілей 

маркшейдерсько-геологічної служби підприємства. В основі моделей гірничих об'єктів лежать векторні, 

каркасні і блокові конструкції покладів корисної копалини. Автоматизація робочого місця гірничого 

інженера здійснюється на програмних засобах роботи з геологічними та маркшейдерсько-технологічними 

базами даних (БД). 

Функціональними завданнями, що забезпечують процес моделювання покладу корисних копалин є: 

— поповнення й редагування БД при розвідці родовища; 

— візуалізація даних розвідки в тривимірному просторі, на вертикальних розрізах і планах; 

— формування інтервалів з урахуванням заданих кондицій; 

— побудова векторних, каркасних і блокових моделей покладів; 

— геостатистичний аналіз родовища, формування просторової моделі розподілу вмісту складових 

корисної копалини в межах покладу; 

— підрахунок об'ємних і якісних показників виймальних ділянок; 

— побудова геологічних розрізів довільної орієнтації з відображенням на них розподілу вмісту 

корисної копалини. 

Вибір способу розробки родовища, обґрунтування основних технологічних параметрів і встановлення 

раціональних характеристик технологічного комплексу для видобування титановмісних пісків переважно 

ґрунтуються на інформації про їх геологічну будову. При цьому особливу увагу звертають на: потужність 

покладу в межах окремих ділянок, вміст корисних та шкідливих компонентів, закономірність їх розвитку. 

Кількісні та якісні показники повинні забезпечувати достовірну інформацію про геологічну будову 

ільменітових покладів та характеризувати їх динаміку в просторі родовища, а обрані методи дослідження 

за допомогою простих операцій забезпечувати змогу отримання моделі 

Отже, однією з поширених та головних задач, що необхідно вирішувати при проведенні інженерно-

геологічних досліджень і в процесі геометризації розсипних родовищ, є аналіз вмісту корисних 

компонентів на певних ділянках, який визначає якість мінеральної сировини, а також його розподіл в 

межах родовища, кар'єру або виймальної ділянки. 

Якість мінеральної сировини суттєво залежить від хімічних, фізичних і технологічних властивостей, 

що в сукупності з гірничо-геологічними умовами залягання покладів визначає промислову цінність 

родовища. Цінність родовища зростає, якщо в покладі виявлено два або більше корисних компонентів, 

видобування їх можливе одночасно. 

Сукупність робіт з виявлення якісних особливостей покладу, а також графічне моделювання 

просторових закономірностей розміщення фізико-хімічних властивостей корисних копалин називають 

геометризацією властивостей родовищ. 

Ефективність гірничих робіт, особливо на підприємствах, що  розробляють розсипні родовища, 

залежить від повноти виконання геологічних даних про родовище корисних копалин. Основу цих даних 

складають відомості про масив розкривних порід, просторове розміщення і розподіл корисної копалини в 

межах кар’єрного поля, гідрогеологічні умови залягання руд, можливості видобування і транспортування 

на гірничо-переробні підприємства. Тільки найбільш повний оперативний аналіз геологічних даних 

дозволяє досягти максимальної економічної ефективності гірничого виробництва при мінімальних втратах 

мінеральної сировини. В зв’язку з цим аналіз особливостей побудови тривимірних цифрових геологічних 

моделей для оцінки геологічних даних розсипних родовищ є сучасним й актуальним завданням. 

Враховуючи великий вплив параметрів, що характеризують стан, будову і склад району родовища, на 

всі подальші процеси ведення гірничих робіт, починаючи з проектування розкриття і вибору системи 
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розробки, можемо зробити висновок про важливість одержання достовірної попередньої інформації про ці 

характеристики району та їх відображення на відповідних планах, картах, діаграмах, графіках і таблицях. 

Вибір способу розробки родовища, обґрунтування основних технологічних параметрів і встановлення 

раціональних характеристик технологічного комплексу для видобування ільменітових покладів переважно 

ґрунтуються на інформації про їх географічне розташування та геологічну будову. Кількісні та якісні 

показники повинні забезпечувати достовірну інформацію про географічне розміщення корисної копалини 

та характеризувати її динаміку в просторі родовища, а вибрані методи дослідження за допомогою простих 

операцій забезпечувати можливість отримання моделі родовища або окремих його технологічних ділянок. 

Отже одним з поширених та головних завдань, яке необхідно вирішувати при проведенні інженерно-

геологічних досліджень і в процесі геометризації родовищ є аналіз їх географічного розташування з 

урахуванням геометричних характеристик тіл. Одним з ефективних сучасних інструментів дослідження та 

геометризації основних параметрів розсипних родовищ є ГІС (геоінформаційні системи). З погляду ГІС 

задача аналізу залягання ільменіту – це вивчення закономірностей розподілу точкових об’єктів (їх 

положення, густина) на площі родовища. Геоінформаційні системи інтегрують технології роботи з базами 

даних, процедури математичного аналізу і методи образно-картографічного представлення результатів 

стосовно задач накопичення, обробки і представлення різноманітної просторово-розподіленої інформації. 

Головна ідея ГІС – дати користувачу максимально ефективний апарат для аналізу і синтезу всіх можливих 

типів територіально-орієнтованої інформації. На рівні настільної ГІС, як засобу аналізу просторових 

даних, може бути використано програмне забезпечення SURFER 8.00. Приклад наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Характеристика ільменітового родовища в ізолініях 

 

Підвищення ефективності роботи гірничо-видобувних підприємств в умовах ринкової економіки, 

підвищення виробничої і фінансової діяльності вимагає розробки, освоєння і впровадження сучасних 

інформаційних технологій, що дозволяють комплексно представити гірничо-геологічну інформацію на 

основі геологічних моделей родовища і цифрових планів рельєфу місцевості, автоматизувати підрахунок 

запасів і календарне планування гірничих робіт. Моделювання родовищ за допомогою ГІС, прогнозування 

розміщення показників на сусідніх ділянках слугують основою для оптимального розв’язку задач 

комплексного дослідження й освоєння надр з урахуванням геологічних, технологічних і економічних 

факторів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ НАДР ІЗ УРАХУВАННЯМ ЗАБАЛАНСОВИХ 

ЗА ВМІСТОМ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗАПАСІВ 

 

Досвід розробки залізорудних родовищ свідчить про те, що в багатьох випадках вона здійснюється в 

декілька етапів. У міру відпрацьовування найбільш багатих родовищ, покладів, рудних тіл чи дільниць 

масиву твердих корисних копалин в експлуатацію залучають усе більш бідні за вмістом якісних показників 

корисні копалини. У ряді випадків з високою ефективністю вже відпрацьовуються родовища, поклади, рудні 

тіла чи дільниці масивів балансово-промислових запасів, які ще недавно виділялись як забалансові. Тому 

збереження і облік нині забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів мають велике 

значення, особливо для створення мінерально-сировинної бази країни на найближчі роки. Якщо врахувати, 

що вміст якісних показників кольорових і рідких металів у видобутих балансово-промислових запасах 

щорічно знижується на 2,0-3,0 % відносних одиниць, а вміст якісних показників заліза на 0,6–1,1 %, то можна 

допустити, що породи із вмістом якісних показників кольорових металів і заліза відповідно 0,25–0,32 % і 

0,53-0,64 % вмісту їх якісних показників у балансово-промислових запасах уже через 5-10 років можуть 

бути залучені в експлуатацію, тому що бракувальний вміст якісних показників корисних компонентів 

звичайно становить для кольорових і рідких металів 0,42-0,53 %, а для залізорудних 0,64-0,83 % вмісту їх 

якісних показників у балансово-промислових запасах. 
На багатьох родовищах, покладах, рудних тілах чи дільницях масиву твердих корисних копалин уже 

ведеться експлуатація бідних і забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів. 
Наприклад, у Криворізькому басейні розробляються залізисті кварцити, у яких за вмістом якісних 
показників залізо становить 32–37 %, тобто 0,76–0,82 % бракувального і 0,63–0,71 % середнього за вмістом 
якісних показників корисних копалин у балансово-промислових запасах багатих за вмістом якісних 
показників корисних копалин. Разом з тим слід зазначити, що охорона і раціональне використання 
забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів на гірничовидобувних 
підприємствах поки здійснюються не на належному рівні. Так, при розробці багатих за вмістом якісних 
показників корисних копалин запасів Кривбасу підроблено і, отже, певною мірою втрачено для майбутньої 
розробки 2,3 млрд. т залізистих кварцитів. На деяких гірничовидобувних підприємствах відпрацювання 
балансово-промислових запасів ведеться або з необґрунтованим залученням в експлуатацію частини 
забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів, внаслідок чого порушуються їхні 
масиви і втрачається можливість ефективного використання в майбутньому основної частини, або 
застосуванні системи розробки і методи погашення виробленого простору не дозволяють повернутися на 
старі дільниці для вилучення забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів. 
Такому відношенню до забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів багато в 
чому сприяють застосовані в цей час методи їх визначення і обліку. Відповідно до них втрати балансово-
промислових запасів, збіднення за вмістом якісних показників корисних копалин і показники вилучення 
балансово-промислових запасів передбачається визначати без обліку за вмістом якісних показників 
корисних копалин, що втрачаються і обсягів нині забалансових за вмістом якісних показників корисних 
копалин запасів, що залучаються до видобування. На деяких родовищах, покладах, рудних тілах чи 
дільницях масивів твердих корисних копалин де є чіткі розмежування між рудними тілами і вміщуючими 
породами, що налягають і, які не містять якісних показників корисних компонентів, а також на родовищах, 
що відпрацьовуються системами із закладкою і іншими, цілком достатньо методів обліку, що 
передбачаються нормативними документами, однак у більшості випадків вони не дозволяють забезпечити 
комплексне і раціональне використання балансово-промислових і забалансових за вмістом якісних 
показників корисних копалин запасів. Забалансові за вмістом якісних показників корисних копалин 
запаси, на розвідку яких витрачені величезні кошти, на жаль, поки економічно не оцінювалися і, отже не 
мають цінність. У результаті майбутній мінерально-сировинній базі в освоєних уже гірничопромислових 
районах наноситься гігантський збиток, наслідки якого поки важко оцінити. Зовсім очевидно, що проблема 
комплексного освоєння надр не може бути вирішена на основі оцінки і обліку використання тільки 
балансово-промислових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів, тобто запасів 
сьогоднішнього дня, без відповідної оцінки і обліку нині забалансових за вмістом якісних показників 
корисних копалин запасів, або запасів майбутніх періодів, особливо найближчих. Не враховувати їх - 
значить вести безладну хижацьку експлуатацію надр, а особливо їх частини - забалансових за вмістом 
якісних показників корисних копалин запасів, які можуть (як це видно на прикладі Кривбасу) значно 
перевищувати балансові запаси. Розв’язок проблеми комплексного освоєння балансово-промислових і 
забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів вимагає істотної мінливості 
наукових основ вибору основних параметрів шахти (кар’єру), способів розкриття родовища, покладу, 
рудного тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин і погашення порожнеч, систем розробки і 

© М.В. Шолох, 2017 



Розробка родовищ корисних копалин. 

Маркшейдерське забезпечення геотехнологій 

228 

насамперед обліку, оцінки, визначення і нормування втрат балансово-промислових запасів при видобуванні. 
Це ж стосується застосованих у цей час методів обліку і оцінки вилучення з надр балансово-промислових 
запасів і вміст якісних показників корисних копалин, що видобуваються, включаючи як балансові, так і 
забалансові за вмістом якісних показників корисних копалин запаси. Якщо застосування систем, що 
відповідають більш повному освоєнню балансових і забалансових за вмістом якісних показників корисних 
копалин запасів і методів погашення порожнеч, пов’язане іноді з деяким збільшенням витрат (заради 
майбутнього значного виграшу), то застосування більш точних методів обліку втрат балансово-промислових 
запасів, збіднення за вмістом якісних показників корисних копалин і показників вилучення балансово-
промислових запасів може забезпечити значний економічний ефект без додаткових витрат. 

З позиції комплексного освоєння надр, що застосовується в цей час методи визначення і обліку 
показників втрат балансово-промислових запасів, збіднення за вмістом якісних показників корисних 
копалин, раціонального вилучення з надр балансово-промислових запасів і вмісту якісних показників 
видобутої корисної копалини з обліку втрат балансово-промислових запасів і збіднення за вмістом якісних 
показників твердих корисних копалин, визначалися тільки «дійсні» втрати балансово-промислових запасів 
і збіднення за вмістом якісних показників корисних копалин, тобто втрати балансово-промислових запасів 
і збіднення за вмістом якісних показників корисних копалин балансових запасів. Недолік даних методів 
полягає в тому, що вони не враховують корисні компоненти в домішаній до залізорудній масі порід, втрат 
балансово-промислових запасів, забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів і 
їх залучення у видобуту залізорудну масу, у тому числі і економічну доцільність цього. Тому не випадково 
від цих методів відмовилися і перейшли на визначення показників так званих «видимих» втрат балансово-
промислових запасів і збіднення за вмістом якісних показників корисних копалин і відповідних їм 
показників вилучення з надр балансово-промислових запасів і мінливості вмісту якісних показників 
корисних копалин у видобутих балансово-промислових запасах. Використані в цей час показники і 
формули в галузевих інструкціях враховують багатокомпонентність за вмістом якісних показників 
корисних копалин балансово-промислових запасів на основі визначення їх цінності, а також сумарний 
вміст корисних компонентів у видобутих балансово-промислових запасах незалежно від того, чи 
перебували вони в балансово-промислових запасах або привнесені з збіднюючими за вмістом якісних 
показників корисних копалин породами або забалансовими за вмістом якісних показників корисних 
копалин запасами. Разом з тим, на відміну від дійсних втрат балансово-промислових запасів і збіднення за 
вмістом якісних показників корисних копалин, такі показники, як коефіцієнт вилучення балансово-
промислових запасах з надр, коефіцієнт мінливості за вмістом якісних показників корисних копалин і 
«видимі» втрати балансово-промислових запасів і збіднення за вмістом якісних показників корисних 
копалин зовсім не враховують ні можливого відхилення за вмістом якісних показників корисних копалин, 
що втрачається від середнього за вмістом якісних показників корисних копалин балансово-промислових 
запасів, ні частки і збіднюючих за вмістом якісних показників корисних копалин порід (вмісту в них 
корисних або шкідливих компонентів). Жодна з формул галузевих інструкцій для визначення втрат 
балансово-промислових запасів, збіднення за вмістом якісних показників корисних копалин, коефіцієнтів 
вилучення балансово-промислових запасів з надр і мінливості вмісту якісних показників корисних 
копалин не враховує можливого залучення в експлуатацію з збіднюючими породами забалансових за 
вмістом якісних показників корисних копалин запасів або їх можливий підробіток, що виключає 
нормальну експлуатацію цих забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин у 
майбутньому. На гірничовидобувних підприємствах плановий вміст якісних показників металів у 
залізорудній масі забезпечується за рахунок підробітку нині некондиційних забалансових за вмістом 
якісних показників корисних копалин запасів, що виключає їхню нормальну експлуатацію в майбутньому. 
Підробітком запасів бідних за вмістом якісних показників корисних копалин наноситься збиток не тільки 
надрам, але потенційно і навколишньому середовищу, тому що замість наявних прийдеться освоювати 
нові родовища, поклади, рудні тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин і відповідно порушувати 
екологічну рівновагу в нових районах. Тому для більш повного і комплексного використання надр і 
поліпшення охорони природи необхідно враховувати всі тонкощі використання балансово-промислових і 
забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів у тісному зв’язку з охороною 
природи. Щоб більш точно і чітко контролювати використання саме балансово-промислових запасів, а не 
балансово-промислових запасів разом із забалансовими за вмістом якісних показників корисних копалин 
запасів і збагаченими корисними компонентами породами і одночасно забезпечити облік і збереження 
забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів, які можуть бути найближчим часом 
також залучені в експлуатацію, необхідно користуватися формулами, що враховують надходження у 
залізорудну масу корисних компонентів окремо з балансово-промислових запасів, вміщуючих порід і 
забалансових за вмістом якісних показників корисних копалин запасів, а також якої якості і скільки 
корисних компонентів залишається у втраченій залізорудній масі, а не взагалі в надрах. Повинна бути 
врахована кількість і якість залучених у видобуток забалансових за вмістом якісних показників корисних 
копалин запасів, а також кількість і вміст якісних показників прироблених при цьому і порушених, тобто 
приведених у стан, непридатних для подальшої розробки в майбутньому, забалансових за вмістом якісних 
показників корисних копалин запасів. 


