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ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ І ЗБІДНЕННЯ РУДИ ПРИ 

ВІДПРАЦЮВАННІ РУДНИХ ТІЛ 

Проблема поліпшення якісних і кількісних показників при видобутку 

залізних руд у Криворізькому залізорудному басейні була і залишається 

актуальною. Особливо актуальна ця проблема в умовах зростаючої 

конкуренції серед країн, що постачають залізорудну сировину на світовий 

ринок. Основними конкурентами України в цьому питанні є КНР, 

Австралія, Бразилія, Індія, Росія. Україна за деякими показниками 

поступається цим країнам. Це обумовлено низкою об'єктивних причин. В 

першу чергу це – досить велика глибина розробки родовищ (до 1500 м), 

гірничий тиск і відносно невисокий вміст заліза в видобутій руді. Україна 

поставляє на ринок аглоруду з вмістом заліза 58-60%, в той час, як 

конкуренти - 60-63%. Тому пошук нових технологій видобутку руди, з 

урахуванням геологічних особливостей залізорудного Кривбасу, які 



дозволять поліпшити показники видобутої залізної руди є першорядним 

завданням. 

Криворізьке родовище багатих руд представлено більш ніж трьома 

сотнями стовпо- і плитоподібних покладів, глибина поширення яких сягає 

більше 3000 метрів. Структура залягання рудних тіл формується з 

зближених рудних тіл і породних прошарків між ними. 

З урахуванням необхідності відпрацювання таких покладів 

запропонована технологія відпрацювання крутопадаючих родовищ 

зближених рудних тіл. Характерною особливістю даної технології є 

максимальне використання гірничо-геологічних характеристик рудного 

родовища і окремих технологічних факторів для максимального вилучення 

руди з надр. 

 

Рис. 1. Технологія відпрацювання зближених рудних тіл: 



1- зближені рудні тіла, 2-штрек скреперування, 3- випускні ніші, 4-

віяла свердловин, 5-верхній рудний цілик, 6-нижній рудний цілик, 7-

породний прошарок, 8-верхній породний цілик, 9,10,11-воронки випуску, 

12-надштрековий цілик.

 

Для здійснення технології рудне тіло поділяється на вертикальні стовпи з 

висотою, що дорівнює вертикальної потужності рудних тіл і породного 

прошарку. Розбурювання рудного масиву в межах стовпа проводиться з 

урахуванням відрізки породного прошарку і породного цілика в висячому боці 

вертикального стовпа без їх руйнування. Частину свердловин, розташованих 

під верхнім породним ціликом і породним прошарком залишають 

незарядженими, що дозволить керувати рухом породного цілика і прошарка у 

процесі випуску руди. 

Щоб уникнути передчасного збіднення руди, випуск ведуть з воронок, 

віддалених від контакту з породою. Верхній породний цілик при випуску руди 

спирається на верхній рудний цілик і приймає горизонтальне положення. 

Момент прийняття верхнім породним ціликом горизонтального положення 

визначається за обсягом випущеної руди. Після прийняття верхнім породним 

ціликом горизонтального положення заряджають пробурені раніше 

свердловини і руйнують верхній рудний цілик, забезпечуючи подальше 

рівномірне горизонтальне опускання породного цілика на контакті порода-руда 

і захист від збіднення налягаючими породами. 

В той же час, така планограма випуску забезпечує нерівномірний рух 

породного прошарку та перекидання його на заданий кут, що перевищує кут 

природного укосу обваленої руди. Після прийняття породним прошарком 

певного положення і досягнення ним рівня випускних воронок руйнують 

нижній рудний цілик і випускають руду до появи некондиції. Даний алгоритм 

дій дозволяє забезпечити максимальне вилучення руди при незначному 

збідненні. 



Проведені лабораторні випробування технології підтвердили можливість 

керування верхнім породним ціликом і породними прошарком в процесі 

випуску руди. Порівняльні розрахунки запропонованої технології та технології 

без верхнього породного цілика і залишення нижнього рудного целика 

показали, що в запропонованій технології втрати руди зменшилися на 8,9%, 

збіднення - на 5,8%, коефіцієнт вилучення руди підвищився на 9%. 
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