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ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ВИДОБУТКУ
ТА ПЕРЕРОБКИ «ЗЕМСНАРЯД–ПУЛЬПОПРОВІД–КЛАСИФІКАЦІЙНА УСТАНОВКА» ПРИ
ОСВОЄННІ ОСАДОВИХ РОДОВИЩ
Обґрунтована доцільність комплексного підходу до освоєння родовищ нерудних осадових
корисних копалин з використанням комплексів видобутку та переробки КВП «земснаряд–
пульпопровід–класифікаційна установка». Економічна ефективність застосування КВП
підтверджена техніко-економічними розрахунками, виконаними на базі реальних даних, отриманих
від гірничих підприємств і виробників гірничого обладнання. Проаналізований досвід використання
упроваджених комплексів з видобутку та переробки, що забезпечують мінімальні капітальні
витрати і експлуатаційні видатки в різних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умовах розробки
родовищ осадових корисних копалин.
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Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і
практичними задачами. Сучасний стан розвитку гірничого виробництва і галузі розробки нерудних
родовищ осадових корисних копалин характеризується наявністю значної кількості промислово значимих
родовищ, які не розробляються [1, 2]. Таке положення продиктовано, в основному, невідповідністю
природного матеріалу діючим нормативним документам за фізико-механічними властивостями для
товарної продукції (модуль крупності, процент глинистих і пилоподібних часток і ін.). Освоєння таких
родовищ дозволить знизити ціни на сировину для виробництва будівельних матеріалів, дати поштовх до
розвитку супутніх виробництв, створити нові робочі міста з супутніми наслідками для економіки.
Таким чином, розробка комплексного підходу до освоєння родовищ нерудних осадових корисних
копалин з використанням раціональних підходів, як при видобутку, так і при обґрунтуванні параметрів
комплексів видобутку і переробки, є актуальною і важливою науково-технічною проблемою.
Аналіз існуючих досліджень. У ході виконання проектних робіт, реалізованих у рамках діяльності
Інституту з проектування гірничих підприємств при Національному гірничому університеті (м.
Дніпропетровськ, Україна), ведеться пошук нових проектних рішень, які дозволяють комплексно підходити
до процесів видобутку і переробки мінеральної сировини. Останнім часом усе частіше такі проекти
реалізуються при освоєнні родовищ нерудних корисних копалин осадового походження. Результати, які
отримують після упровадження даних інноваційних проектів, дозволяють зробити висновок про
перспективність такого підходу в гірничому виробництві. Короткий звіт про реалізацію деяких проектних
рішень наведений нижче. Слід зазначити, що необхідні техніко-економічні розрахунки виконувались на
базі реальних даних, отриманих від гірничих підприємств і виробників обладнання.
Викладення основного матеріалу досліджень. Яскравим прикладом комплексного підходу до
освоєння родовища є комплекс видобутку і переробки КВП «земснаряд–пульпопровід–класифікаційна
установка» упроваджений при освоєнні Олександрівського родовища нерудних пісків [3]. Відповідно до
прийнятого набору обладнання КВП, передбачає розробку гірничої маси землесосним снарядом,
переробку та зневоднення піску на комплексі, який складається з класифікаційної установки, двох
декантаторів і штабельно-кільцевого складу продукції (рис. 1, 2).
На підставі даних, отриманих у ході техніко-економічного обґрунтування, був запропонований новий
спосіб розробки родовища, який став основою винаходу, захищеного патентом. Спосіб відкритої
розробки обводнених осадових родовищ у цей час застосовується при розробці Олександрівського
родовища будівельного піску ділянка «Комінтерн-2». Упровадження запропонованого КВП при розробці
родовища і переробці пісків показало його високу ефективність. Основні техніко-економічні
характеристики гірничих робіт у цінах 2008 р. наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Техніко-економічні показники, зафіксовані при розробці Олександрівського родовища будівельного
піску ділянка «Комінтерн-2»
Спосіб
Запропонована
Характеристика гірничих робіт
за прототипом
технологія
Виробнича потужність підприємства, тис. м3/рік
375,8
480,1
Витрати електроенергії, тис. кВт час/рік
1262,4
1821,5
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Витрати ПММ, т/рік
Собівартість товарного піску, грн./м3

163,2
15,25

103,4
13,31

Рис. 1. Схема КВП «земснаряд–пульпопровід–класифікаційна установка»:
1 – землесосний снаряд; 2 – пульпопровід; 3 – класифікаційна установка;
4 – відвальні конвеєри; 5,6 – склади крупного і мілкого гравію; 7 – склад товарного піску;
8 – патрубок відводу шламів

Рис. 2. Комплекс з переробки піску Олександрівського піщаного кар’єру
Таким чином, упровадження запропонованого КВП «земснаряд–пульпопровід–класифікаційна
установка» для видобутку й переробки будівельних пісків забезпечило збільшення продуктивності
підприємства на 104,3 тис. м3/рік (28 %) і зменшення собівартості продукції на 1,94 грн./м3 (13 %).
Фактичний річний економічний ефект за результатами 2007–2008 рр. склав 931 394,0 грн.
У окремих випадках для організації процесу переробки піску достатньо однієї стадії класифікації.
Досвід упровадження такого КВП був отриманий у ході проектування розробки Олександрівського
родовища піску ділянки «Нова» [4]. З урахуванням фізико-механічних характеристик пісків, що
залягають на даній ділянці, у робочому проекті для переробки пісків обґрунтована раціональність
використання похилого колосникового грохоту при їх укладці до гідровідвалу (рис. 3, 4). Відповідно до
гірничо-геологічних умов освоєння родовища розроблена конструкція грохота похилого колосникового
ГПК, захищена патентом.
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Рис. 3. Схема КВП з використанням грохота ГПК: 1 – грохот ГПК; 2 – гідровідвал;
3 – первинна дамба; 4 – вторинна дамба;
5 – водовідвідна канава; 6 – запобіжний вал

Рис. 4. Переробка піску на грохоті ГПК
Впровадження КВП «земснаряд–пульпопровід–класифікаційна установка» для розробки обводненого
родовища піску з використанням грохота ГПК для переробки гірничої маси, у цінах 2008 р., забезпечила:
зменшення витрат ПММ на 7,2 тис. л/рік (50 %); зменшення собівартості видобутку піску на 2,15 грн./м3
(10,6 %); збільшення вартості реалізації продукції за рахунок підвищення її якості на 13 грн./м3 (52 %)
(табл. 2).
Упровадження КВП «земснаряд–пульпопровід–класифікаційна установка» на базі грохота ГПК
дозволило при збереженні виробничої потужності процесу видобутку піску забезпечити зменшення
собівартості видобутку й підвищення вартості реалізації піску. При цьому від упровадження КВП на базі
грохоту ГПК за перше півріччя у 2008 р. підприємством отриманий економічний ефект 3787500 грн.
Таблиця 2
Техніко-економічні показники розробки Олександрівського родовища піску, ділянка «Нова»
Спосіб за
Найменування
Запропонований КВП
прототипом
3
Виробнича потужність підприємства, тис. м /рік
500
500
Витрати МПМ, тис. л/рік
14,4
7,2
Кількість отриманих фракцій, шт.
1
2
Собівартість товарного піску, грн./м3
20,25
18,1
Ціна реалізації товарного піску, грн./т
25
38
Нові проектні рішення упроваджені також і при комплексному освоєнні нерудних корисних копалин у
маловодних районах. Так для розробки Комишувахського родовища будівельних пісків був
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запропонований комплекс з переробки на базі гідравлічного класифікатора КГГ, розробленого на кафедрі
гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університету.
Обґрунтування прийнятої схеми КВП виконане на етапі порівняння техніко-економічних показників [5].
З урахуванням гірничотехнічних умов, залягання Комишувахського родовища піску, беручи за основу
виконаний огляд і аналіз КВП, у якості порівнюваний варіантів прийняті комплекси на базі класифікаційної
установки FinesMaster Powerscreen і горизонтального гідравлічного класифікатора КГГ, при організації
зворотного водопостачання з підживленням із зовнішнього необмеженого джерела.
Результати техніко-економічного порівняння варіантів виконані з урахуванням реальних значень
статей капітальних витрат і експлуатаційних видатків у цінах 2008 р. При цьому, до розрахунку не
увійшли витрати на організацію процесу зворотного водопостачання, а також закупівлю й експлуатацію
навантажувально-транспортуючої техніки. Результати розрахунків наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Техніко-економічні показники реалізації процесу переробки будівельного піску
на базі Комишувахського родовища
КВП на базі FinesMaster
КВП на базі класифікатора
Powerscreen
КГГ
Витрати і видатки
60 т/ч
120 т/ч
60 т/ч
120 т/ч
Капітальні витрати, без будівництва
2547
3212,7
600
930
декантатора, тис. грн.
Цехова собівартість переробки, грн./м3
12,48
6,93
4,14
2,44
Висновок. У результаті аналізу досвіду розробки осадових родовищ нерудних корисних копалин
обґрунтована раціональність використання комплексів видобутку та переробки, які забезпечують мінімальні
капітальні витрати й експлуатаційні видатки в різних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умовах. На
прикладі виконаних робочих проектів обґрунтована доцільність переробки нерудних пісків з використанням
комплексів видобутку й переробки «земснаряд–пульпопровід–класифікаційна установка».
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