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Вплив технології відпрацювання розвалу гірської породи  

на розміри та форму розвалу негабариту 
 

У публікації розглянуто дві схеми відпрацювання розвалу гірської породи механічною лопатою 

з об’ємом ківша 5 м3 в умовах Лезниківського кар’єру. Фотогранулометричний аналіз підірваної 

гірничої маси проводиться за допомогою програмного забезпечення WipFrag 2010 Advanced 

Tutorial. Розвал гірської породи розділявся на заходки і визначалася кількість негабариту, яка 

припадає на кожну заходку екскаватора. Середня ширина розвалу гірської породи становить 55–

65 м. При торцевій схемі відпрацювання найменша кількість розпушеної породи припадає на 

першу заходку 12–18 %. На інші дві заходки припадає приблизно однакова кількість гірської 

породи (37–43 % та 42–49 %). Було встановлено залежність ширини розвалу гірської породи від 

ширини заходки екскаватора та положення цієї заходки. 

Також розглянуто панельний спосіб відпрацювання розвалу гірської маси, який 

застосовується при широких робочих майданчиках або при розробці невеликих за фронтом робіт 

кар’єрів. Ширина розвалу має форму в вигляді трапеції та змінюється залежно від відстані, на 

яку просунувся екскаватор вглиб вибою. При цьому радіус черпання не впливає на ширину розвалу 

негабариту. Було встановлено залежність ширини розвалу гірської породи від ширини заходки при 

панельному способі відпрацювання розвалу гірської породи. 

Ключові слова: розвал гірської маси; негабарит; вибухові роботи; екскавація; екскаваторні 

заходки. 

 

Вступ. Форма розвалу підірваної гірничої маси достатньо впливає на роботу екскаватора, на роботу 

транспорту, на збереження комунікацій, на подальші процеси, які пов’язані зі складуванням та 

подрібненням негабариту, та інші виробничі процеси. Параметри розвалу характеризуються довжиною, 

висотою, формою. Формування навалу гірської породи розглядалося в працях 1, 2, був виявлений чіткий 

зв’язок між параметрами буровибухових робіт та формою розвалу гірської породи. Також відомі способи 

регулювання виходу негабариту за допомогою буровибухових робіт 3–14. 

Мета дослідження – порівняти панельну та торцеву схеми відпрацювання розвалу гірської маси 

кар’єрним екскаватором в умовах Лезниківського кар’єру. 

Викладення основного матеріалу. Розглянемо, як буде впливати технологія відпрацювання розвалу 

гірської маси екскаватором ЕКГ-5 на утворення розвалу. Відпрацювання вибою можливе торцевим вибоєм 

(рис. 1) або панельним відпрацюванням (рис. 2) з вузькими заходками 𝐴 = (0,5 ÷ 1) Rч.у та широкими 𝐴 =

(1,5 ÷ 1,7) Rч.у, м. Вузькі заходки використовують для автомобільного транспорту, вони забезпечують 

малу тривалість циклу роботи мехлопати у вибої через зменшення кута повороту  екскаватора, разом з тим 

збільшують кількість заходок, якими відпрацьовує екскаватор розвал гірської породи. Типова форма та 

орієнтовані розміри розвалу гірської породи, що утворилися на розрізі А-А зображена на рисунку 1. 

Результати аналізу гранскладу підірваної гірничої маси представлені в таблиці 1. Паралельно з 

фотогранулометричним методом проводився кількісний аналіз виходу негабариту. Результати цього 

аналізу показують, що вихід негабариту коливається з 10 до 13 % [14]. 

Фотогранулометричний аналіз підірваної гірничої маси проводиться за допомогою програмного 

забезпечення WipFrag 2010 Advanced Tutorial 14. Приклад розрахунку розподілу гранулометричного 

складу підірваної гірничої маси після типового ініціювання на Лезниківському кар’єрі наведено на 

рисунку 2. 
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Рис. 1. Торцева схема відпрацювання розвалу гірської породи 

 

 
 

Рис. 2. Приклад розрахунку розподілу гранулометричного складу підірваної гірничої маси після типового 

ініціювання ВР на Лезниківському кар’єрі 
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Призначення параметрів на рисунку 2: 

- вісь Оy – Weight, % – вихід, %; 

- вісь Ох – Block size, m – розмір роздроблених частинок, м; 

- D10, D25 тощо – процентний вихід за розмірами, з точки зору просіювання D10 означає такий 

розмір отвору сита, через яке пройде 10 % від маси зразка; blocks – число елементів мережі побудованої 

програмою WipFrag при аналізі фотографії; 

- max – максимальний розмір окремості; 

- mean – арифметичний середній розмір окремості; 

- min – мінімальний розмір окремості; 

- mode – найбільш часто зустрічається розмір окремості; 

- n – коефіцієнт однорідності Розіна – Раммлера, рівний нахилу прямій Розіна – Раммлера в 

логарифмічних координатах; 

- stdev – стандартне відхилення розміру зразка; 

- Xc – характерний розмір, при якому пряма Розіна – Раммлера в логарифмічних координатах була 

відсічена, еквівалентно D 63,2; 

- Xmax – відсікання 100 % проходження похилій прямій розподілу Розіна-Раммлера. 

Як видно з отриманих результатів, середньогеометричні розміри шматка підірваної гірничої маси для 

блоку при використанні штатної схеми ініціювання зарядів дорівнює 554 мм. 

 

Таблиця 1 

Дані фракційного складу (%), здійснені фотогранулометричним методом 
 

№ 

блока 
0–20 см 

21–40 

см 

41–60 

см 

61–90 

см 

91–120 

см 

121–150 

см 

151–190 

см 
191–230 см >230 см 

1 31,10 28,10 13,80 14,90 4,30 2,50 1,30 1,70 2,30 

2 31,40 32,20 15,50 10,80 3,60 4,30 1,90 0 0 

3 29,70 29,50 14,80 12,50 4,10 2,20 2,10 2,40 2,70 

 

Середня ширина розвалу гірської породи становить 55–65 м. Орієнтовна форма розвалу показана на 

рисунку 1. Залежно від ширини торцевого вибою розвал породи може відпрацьовуватися від двох до 

чотирьох заходок. У середньому розвал гірської породи відпрацьовується за 3 заходки, які показані на 

рисунку 1. Як видно зі схеми, в кожній заходці знаходиться неоднаковий об’єм породи, найменша кількість 

розпушеної породи припадає на першу заходку 12–18 %. На інші дві заходки припадає приблизно однакова 

кількість гірської породи (37–43 % та 42–49 %). Тому ширина розвалу негабаритних шматків, які 

розкладені в один шар, буде коливатися в межах, які показано на рисунку 3. 
 

 
Рис. 3. Залежність ширини розвалу гірської породи від ширини заходки екскаватора  

та положення цієї заходки 

 

Панельний спосіб відпрацювання застосовується при широких робочих майданчиках або при розробці 

невеликих за фронтом робіт кар’єрів. Як можливо побачити з рисунка 4, ширина розвалу має форму 

трапеції та змінюється залежно від відстані, на яку просунувся екскаватор вглиб вибою. При цьому радіус 

черпання не впливає на ширину розвалу негабариту [14]. 
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Рис. 4. Панельна схема відпрацювання розвалу гірської породи 
 

Показники ширини розвалу гірської породи від ширини заходки екскаватора при панельному 

відпрацюванні вибою показані на рисунку 5. 
 

 
Рис. 5. Залежність ширини розвалу гірської породи від ширини заходки при панельному способі 

відпрацювання розвалу гірської породи 
 

Ширину розвалу негабаритів можливо описати функцією: 

Вроз = 1,44Lроз, м. (1) 

Вроз = 0,1Lроз, (2) 

де Вроз – ширина розвалу гірської породи, м; Lроз – довжина розвалу гірської породи, м. 

Висновки.  

1. Середня ширина розвалу гірської породи в умовах Лезниківського кар’єру становить 55–65 м;  

2. При торцевій схемі відпрацювання найменша кількість розпушеної породи припадає на першу 

заходку 12–18 %. На інші дві заходки припадає приблизно однакова кількість гірської породи (37–43 % та 

42–49 %);  

3. При панельній схемі відпрацювання розвалу гірської породи ширина розвалу має форму трапеції та 

змінюється залежно від відстані, на яку просунувся екскаватор вглиб вибою. При цьому радіус черпання 

не впливає на ширину розвалу негабариту. 
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Korobiichuk V.V., Pidvysotskyi V.T., Shamrai V.I., Kachurovskyi M.V., Sokolovskyi V.O. 

Influence of rock camber development technology on the size and shape of oversized camber 

The publication considers two schemes for working out rock collapse with a mechanical shovel with a bucket volume of 

5 m3 in the conditions of the Leznykivskyi quarry. Photogranulometric analysis of the blasted rock mass is performed using 

software WipFrag 2010 Advanced Tutorial. The camber of the rock was divided into sets and the amount of oversized material 

that falls on each set of the excavator was determined. The average rock camber width is 55–65 m. With the end mining scheme, 

the smallest amount of loosened rock falls on the first pass of 12–18 %. The other two passes account for approximately the 

same amount of rock (37–43 % and 42–49 %). The dependence of the rock camber width on the width of the excavator pass 

and the position of this approach was established 

The panel method of working out the camber of rock mass, which is used for wide working sites or for the development 

of small quarries behind the front of work, is also considered. The width of the camber is shaped like a trapezoid and varies 

depending on the distance that the excavator has moved deep into the face. At the same time, the scooping radius does not 

affect the width of the oversize camber. The dependences of the rock camber width on the pass width were established in the 

panel method of rock collapse testing. 

Keywords: rock mass camber; oversize; blasting operations; excavating; excavator approaches. 
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