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Актуальність

Розвиток технологій освоєння стратегічних рудних родовищ корисних копалин є
запорукою сталого розвитку оборонного комплексу і відбудови України у воєнний і
післявоєнний період. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України
«Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають
стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави» до
стратегічних металічних руд відносяться 33 види корисних копалин. Україна посідає
четверте місце у світі за запасами залізорудної сировини і має в своїх надрах до 20 %
світових запасів титан-цирконієвих руд. Розробка та реалізація цих руд і виробів з них
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світових запасів титан-цирконієвих руд. Розробка та реалізація цих руд і виробів з них
займає до 32 % в загальній структурі експорту країни і забезпечує роботою більше 80 тис.
людей.

Нехтування стратегічним питанням розвитку оборонного комплексу поставило країну у
важкий стан, оскільки маючи величезні запаси залізорудної та титанової сировини не
створено переробної галузі (комплексу) отримання металевого титану, що б дозволило
своєчасно забезпечити країну сировиною для виробництва оборонних систем та
високоточного озброєння.



Мета роботи

Мета роботи - збалансоване забезпечення у воєнний період потреб економіки 
у стратегічній рудній сировині, що гарантує фінансову безпеку та сталий розвиток 
оборонного комплексу країни у довгостроковій перспективі. 

Досягнення таких завдань реалізується шляхом створення 
високотехнологічних інструментів ефективного освоєння стратегічних руд, які є 
основою всіх елементів системи критичної інфраструктури та продукції 
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основою всіх елементів системи критичної інфраструктури та продукції 
спеціалізованих технологічних процесів і забезпечують виробництво товарів 
широкого спектру – від тих що мають оборонне значення до тих, які забезпечують 
сталий розвиток економіки.



Наукова новизна
1. Вперше розроблено концепцію збалансованого освоєння стратегічних рудних родовищ, яка
включає технологічні, природоохоронні та ресурсозберігаючі аспекти для сталого розвитку
оборонного комплексу і економіки України. Запропоновані рішення дозволяють ефективно
освоювати стратегічні ресурси при ускладнених умовах залягання нових родовищ титан-
цирконієвої сировини через високі показники обводнення та збільшення глибини розробки
залізорудних кар’єрів з урахуванням дефіциту вільних земель для розміщення відходів
виробництва. Такий підхід корелюється із Законом України про Загальнодержавну програму
розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, в якій передбачено
освоєння нових родовищ та капітальне будівництво рудників та збагачувальних фабрик.
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освоєння нових родовищ та капітальне будівництво рудників та збагачувальних фабрик.

2. Вперше запропоновано селективну технологію розробки розсипних титано-цирконієвих руд
із застосуванням навантажувачів на основі встановлених аналітичних залежностей
середньозваженої відстані транспортування руд від місця розташування тимчасового з'їзду з
урахуванням наявності безрудних зон, параметрів видобувних блоків, обсягу й мінерального
складу корисної копалини в них, що дозволяє досягти рентабельності гірничого виробництва
понад 18%.



Наукова новизна

3. Вперше встановлено вплив технології комплексного освоєння мінеральної сировини
обводнених розсипних титан-цирконієвих родовищ на параметри транспортної системи кар’єру
з метою визначення ефективних параметрів роздільного гідротранспортування руди та вмісних
порід, що дозволяє в результаті підвищити екологізацію виробництва шляхом зменшення
об’ємів відходів на 17%.

4. Удосконалено методичні засади керування результуючим кутом укосу обводненого
робочого борту кар’єру з видобутку титан-цирконієвих руд шляхом зміни ширини берми
безпеки на розкривних уступах з урахуванням коефіцієнту стійкості укосу уступу, що дозволило
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обґрунтувати параметри ширини призми обвалення надрудного уступу за умови стійкості
надводної ділянки.

5. Науково обґрунтовані новітні системи оперативного планування та управління гірничими
машинами підприємства, які дозволяють зменшувати середньозважену відстань
транспортування гірничої маси в кар’єрі до 5 % і коливання якісних характеристик руди на
пунктах розвантаження до 11 %, що призводить до підвищення продуктивності
гірничотранспортного обладнання на 5 – 7 %.



Наукова новизна

6. Уперше встановлено функціональний зв’язок механічних характеристик і відносних
деформацій для деформаційно-зміцнюваних матеріалів з інтенсивністю лінійного
зношування зубів ківшів екскаваторів в умовах ударно-абразивного зношування закріпленим
абразивом, що дозволяє визначити інтенсивність деформацій під час зміцнення та
параметри навантаження в умовах експлуатації залізорудних кар’єрів.
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7. Розроблено метод керування робочою точкою системи електрохімічного захисту
підземних металевих трубопроводів гірничих підприємств від електрохімічної корозії, який
дозволяє забезпечити адаптацію системи активного захисту до змін в умовах її роботи за
умови встановлення залежностей між параметрами режимів роботи станцій катодного
захисту та електротехнічними параметрами підземного сталевого трубопроводу.



Наукова новизна

8. Розроблено методологію аналізу параметризації технології освоєння залізорудного
родовища за допомогою системи з модульною функціональною структурою, яка враховує
об’єми гірничої маси, руди та товарного продукту для різної кількості проектних контурів
кар’єру, що дозволяє синхронізувати темпи видобутку на різних часових інтервалах. Доведено
можливість розширення меж кар’єру з метою освоєння додаткової стратегічних сировини та
збільшення економічної ефективності видобутку руд до 28 %.

9. Вперше обґрунтовано геокліматичну модель зсувонебезпечності для ярово-балкової
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9. Вперше обґрунтовано геокліматичну модель зсувонебезпечності для ярово-балкової
мережі поверхні розсипних титан-цирконієвих родовищ з урахуванням атмосферних опадів.
Встановлено, що обводненість масиву порід є ключовим фактором нестійкості укосів і бортів
кар’єру. Прогнозне обвалення суглинистих укосів і розвиток зсувних явищ виникає при
вологонасиченні 16 %. Отримані результати оцінки геомеханічної стійкості борту кар’єру
використані при обґрунтуванні параметрів розробки титан-цирконієвих родовищ в ускладнених
гідрогеологічних умовах.



Основні науково-практичні результати та їх значимість
1. Обґрунтовано параметри безтранспортної системи розробки та технології селективної виїмки титан-

цирконієвих руд із застосуванням сучасної техніки й установлено аналітичні залежності середньозваженої
відстані транспортування руд від місця розташування тимчасового з'їзду з урахуванням наявності
безрудних зон, параметрів видобувних блоків, обсягу й мінерального складу корисної копалини в них, що
дозволило досягти рентабельності гірничого виробництва понад 18%.
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Рис. 10. – Технологія селективного освоєння титан-цирконієвих руд колісним навантажувачем



Основні науково-практичні результати та їх значимість

2. Встановлено параметри елементів системи розробки обводнених розсипних родовищ з врахуванням
показника ступеня концентрації гірничих робіт та відстані транспортування гірських порід дозволили
розробити технологію освоєння обводнених титан-цирконієвих родовищ із застосуванням роторного
комплексу на розкривних роботах та засобів гідромеханізації при видобутку руди.
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Рис. 11. – Машини, що використовуються при розробленій технології освоєнні стратегічної 
титан-цирконієвої сировини України



Основні науково-практичні результати та їх значимість
3. Розроблено новітню технологію комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці обводнених

розсипних родовищ, основна відмінність якої полягає у застосуванні гідромеханізованого видобувного
комплексу у складі земснарядів і плавучої збагачувальної фабрики з розподілом корисної копалини на важкі
мінерали, піщані і глинисті породи, за допомогою чого з’являється можливість відмовитися від формування
хвостосховища, а піщані і глинисті породи використовувати як супутню сировину або складувати її у
потенційні техногенні родовища, що дозволить підвищити екологізацію виробництва шляхом зменшення
об’ємів відходів на 17%.
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Рис. 12 – Технологічні складові комплексного освоєння титан-цирконієвих родовищ



Основні науково-практичні результати та їх значимість
4. Розроблені математичні моделі та алгоритми, які реалізують задачі обробки геологічних і

геодезичних даних гірничо-видобувних підприємств, формування оптимальних параметрів відпрацювання
корисних копалин відкритим способом, інтеграцію з системами оперативного диспетчерського управління
для оптимізації параметрів освоєння рудної сировини, які втілені у вигляді автоматизованої системи
управління гірничими роботами (АСУ ГР) на базі програмного комплексу K-MINE Впровадження
розробленої системи управління на гірничих підприємствах з розробки рудних кар’єрів є вкрай важливим і
дозволяє на 12-28 % покращити економічні характеристики проєкту.
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Рис. 13 – Реалізація управлінських задач з використанням АСУ ГР на базі системи К-MINE



Основні науково-практичні результати та їх значимість

5. Розроблена математична модель маршрутизації автотранспорту в кар’єрі, що враховує особливості
спільного руху різнотипних за швидкісними характеристиками автосамоскидів та за рахунок оптимальної
маршрутизації мінімізує втрати робочого часу і продуктивності більш швидкохідних з них, що можуть сягати
17 %.
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Рис. 14 – Реалізація системи прийняття управлінських рішень з модульною функціональною 
структурою



Основні науково-практичні результати та їх значимість
6. Розроблено «віялоподібну» технологічну схему комбінованого вибухового зміцнення обладнання

гірничих машин, за якої продуктивність процесу дорівнює продуктивності традиційного процесу зміцнення
вибухом і в сотні разів вища за продуктивність процесу вибухотермічного зміцнення. Впроваджено
технологію часткового відновлення зношених зубів ківшів екскаваторів і зміна форми його бічної поверхні
локальним пластичним деформуванням кромок зубів, яка дозволяє подовжити термін використання
обладнання на 45–50%.
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Рис. 15 – Вихідна макроструктура сталі Гадфільда після зміцнення вибухом: 
а) х1,5 та макроструктура б) х 1,5 та мікроструктура в) х100 після рекристалізаційної обробки

а) б) в)

Рис. 16 – Вертикальна схема 
зміцнення зубів

Рис. 17 – Зміцнення за віялового 
розташування зубів

Рис. 18 – Зміцнені зуби на 
екскаваторі

Рис. 19 – Зовнішній вигляд 
зношених зубів



Основні науково-практичні результати та їх значимість

7. Розроблено математичну модель для визначення потенціалу та струмів стікання з підземного
металевого трубопроводу гірничодобувного підприємства, що знаходиться під дією змінного
електромагнітного поля і містить електротехнічні аномалії внаслідок включення ділянок з іншим
активним опором протіканню струму та забезпечує формування сигналу завдання до роботи системи
станцій катодного захисту.
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Рис. 20 – Дві станції катодного захисту, 
що захищають підземний трубопровід



Основні науково-практичні результати та їх значимість

8. Розроблено і впроваджено у виробництво геомеханічну модель схилу (укосу) з використанням
армуючих властивостей кореневих систем рослинних угруповань на схилах та техногенних укосах у вигляді
своєрідних анкерів. Встановлено, що стійкість укосу, закріпленого деревною рослинністю в нижній частині,
збільшується на 5,0 – 51,1% в порівнянні з незакріпленим схилом.

а) б)
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Рис. 21 – Реалізація геомеханічної моделі схилу з використанням армуючих властивостей рослин:  
а) породний відвал кар'єру Північного ГЗК; б) максимальні деформації в укосі з урахуванням армуючих 

властивостей фітоанкерів



Основні науково-практичні результати та їх значимість
9. Запропоновано та апробовано чисельне моделювання геомеханічної стійкості борту кар'єру ТОВ

«Мотронівський ГЗК». Отримані результати досліджень дозволили виконати вибір необхідного
гірничотранспортного устаткування і безпечної технології освоєння титан-цирконієвих руд з урахуванням
фізико-механічних властивостей порід і обводнення масиву.
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Рис. 22 – Результати моделювання стійкості робочого борту обводненого титан-цирконієвого 
кар’єру для технологічної схеми з використанням роторних екскаваторів ЕР-5000



Значимість та ефективність впровадження роботи
1. Обґрунтовано параметри і розроблено рекомендації щодо раціональних технологічних схем безтранспортної системи 

для кар'єрів Вільногірського ГМК, у яких комплекс циклічної дії з механічних лопат і автосамоскидів замінений на 
екскаватори драглайни. Очікуваний економічний ефект від впровадження таких технологічних схем становить 5,31 - 7,4 і 
млн грн/рік.

2. Запропоновано новітню технологію комплексного освоєння обводнених розсипних родовищ яка дозволяє зменшити 
загальну довжину трубопроводів у 1,44 рази за час розробки родовища у порівняні з існуючою технологією 
гідромеханізованого видобутку, а також знизити величину транспортних операцій при комплексній технології розробки 
родовища в 9,3 разів у порівнянні з існуючою технологією.

3. Реалізовано спосіб формування внутрішнього гідровідвалу на Мотронівському обводненому кар'єрі, що дозволило 
зберегти від порушення зовнішнім хвостосховищем понад 700 га земної площі та отримати економічний ефект у розмірі 
9,8 млн грн.

4. Запропоновано імітаційну модель гірничотранспортного процесу, яка містить модель маршрутизації автосамоскидів, 
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4. Запропоновано імітаційну модель гірничотранспортного процесу, яка містить модель маршрутизації автосамоскидів, 
модель змінного оперативного планування, модель формування автотранспортного потоку, організації моделювання і 
формування та інтерпретації результатів роботи гірничотранспортного комплексу. Виконані дослідження підтвердили 
ефективність імітаційного моделювання, яка виражається у: збільшенні середньомісячного об’єму видобутку гірської маси 
на 6,1 %, руди К2

2 – на 8,9 %, руди К2
33 – на 8 %; додержанні розрахункового середньоквадратичного відхилення вмісту 

заліза магнітного на перевантажувальних майданчиках в межах 0,096 %; збільшенні коефіцієнту використання 
гірничотранспортного обладнання кар’єру на 5,2 – 7,0 %. 

Загальна економічна ефективність впровадження методики оперативного планування та управління на залізорудному 
кар’єрі Полтавського ГЗК за рахунок зменшення коливань вмісту корисного компонента у руді, що надходить на 
переробку, підвищення продуктивності гірничотранспортного обладнання, зменшення відстані транспортування гірничої 
маси, зменшення витрат на ремонт, запасні частини складає 112,456 млн грн /рік.



Значимість та ефективність впровадження роботи
5. На основі кліматичної геомеханічної моделі виконано оцінку економічної ефективності заходів щодо контролю

стійкості та управління зсувонебезпечністю кар’єрних укосів. Встановлено, що для існуючих гідрогеологічних умов
Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського родовища з урахуванням фізико-механічних властивостей розкривних
порід рекомендоване значення коефіцієнту запасу міцності 1,1 – 1,3 буде забезпечено при куті нахилу укосу 37 – 47°.
Очікуваний економічний ефект від збільшення кута нахилу укосу з 37° до рекомендованого 47° для одного уступу
висотою 20 м складе 4,4 – 5,2 млн грн на 1 км довжини фронту розкривних робіт залежно від собівартості 1 м3 розкриву.

6. Розроблено і впроваджено у виробництво автоматизовану систему управління гірничими роботами на підставі 
математичних моделей системи K-MINE, дозволяє покращити низку технічних та економічних показників для 
залізорудного гірничо-збагачувального комбінату, а саме: cкоротити дальність транспортування руди та розкриву до 5-
10 %; зменшити коливання заліза в руді на 1-2% за рахунок оптимізації якісних показників вантажопотоків 
транспортування; підвищити якість концентрату 0,5-0,1% за рахунок стабілізації якості видобуваємої руди; зменшити 
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транспортування; підвищити якість концентрату 0,5-0,1% за рахунок стабілізації якості видобуваємої руди; зменшити 
обсяги ведення бурових та вибухових робіт на 2,5-3%; знизити обсяги розкривних робіт до 5-10%; зменшити 
інформаційне навантаження на спеціалістів у 2,5-3 рази. Комплексне впровадження автоматизованої системи управління 
гірничими роботами на базі системи K-MINE на гірничо-збагачувальному комбінаті дозволяє отримати річний економічний 
ефект від 300 млн до 1,5 млрд гривень в залежності від повноти використання та впровадження системи, від річного 
обсягу виробництва та глибини автоматизації процесу управління гірничими роботами.

7. Теоретично й експериментально обґрунтований процес двостадійного вибухового зміцнення зубів ківшів екскаваторів 
дозволив розв’язати завдання підвищення їх зносостійкості в 1,3–1,72 рази зі збереженням продуктивності процесу 
зміцнення та часткового їх відновлення. Річний економічний ефект за рахунок вибухового зміцнення зубів одного десяти 
кубового екскаватора на ПрАТ «Полтавський ГЗК» склав понад 300 – 600 тис. грн.



Загальний економічний ефект від впровадження 
Впровадження результатів роботи тільки на підприємствах Полтавський ГЗК, Метінвест,

Мотронівський ГЗК склав 1,15 млрд грн. Розрахунковий економічний ефект для усіх
підприємств з видобутку стратегічної рудної сировини складає 2,6 млрд грн.

Кількість публікацій за роботою
22 монографії, 6 навчальних посібників, 280 статей (45 – у міжнародних

виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами
даних складає відповідно: Web of Science – 26/3; Scopus – 112/8; Google Scholar – 222/10.
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даних складає відповідно: Web of Science – 26/3; Scopus – 112/8; Google Scholar – 222/10.
Отримано 9 патентів України на винахід та 6 авторських свідоцтв. За даною тематикою
захищено 4 докторських та 8 кандидатських дисертацій.



Дякуємо за Вашу увагу!Дякуємо за Вашу увагу!


