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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДЗЕМНОГО ВИДОБУТКУ ТА ПЕРЕРОБКИ  
БАГАТИХ ЗАЛІЗНИХ РУД В УМОВАХ МОЖЛИВОГО ЗАСМІЧЕННЯ  
ЇХ НАЛЯГАЮЧИМИ ГЛИНИСТИМИ ПОРОДАМИ 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. При пі-

дземній розробці рудних покладів в умовах рудників Кривбасу в останні роки 

важливе значення набула проблема боротьби з проривами обводнених глинис-

тих порід у гірничі виробки. Ускладнення умов відпрацювання покладів заліз-

них руд в умовах їх контакту з глинистими породами, які проникають з поверх-

ні разом з обваленою гірською масою і досягають очисного простору, обумов-

лює зниження ефективності подальшої переробки багатих залізних руд. Тому 

розробка заходів запобігання проривам обводнених глинистих порід, розроб-

лення ефективних технологій очисного виймання, які дозволять ефективно ви-

добувати руду в умовах контакту з налягаючими глиновмісними породами та 

забезпечать зменшення витрат на подальшу переробку залізної руди є актуаль-

ною науково-технічною проблемою, яка має важливе народногосподарське зна-

чення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Деякі питання з даної проблеми, дослі-

дженні у працях [1-8], присвячені аналізу та розробці способів запобігання про-

риву глин у гірничі виробки і вибору параметрів технології підземної розробки 

рудних покладів, які запобігають проривам обводнених глинистих порід в очи-

сний простір, дають можливість виділити способи та технології боротьби з 

проривами обводнених глин у гірничі виробки очисних блоків. 

У випадку прориву глинистих порід в очисний простір одного або декіль-

кох блоків, з метою підвищення ефективності подальшої переробки багатих за-

лізних руд, деякі вчені пропонують усереднювати залізорудну сировину з ме-

тою стабілізації якості залізної руди в умовах можливого її засмічення глинис-

тими породами [9-11]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення технології за-

побігання проривам глинистих порід у очисний простір робочих горизонтів 

шахт Кривбасу та розробка технологічних заходів, які дозволяють усереднюва-

ти залізорудну сировину з метою стабілізації якості залізної руди в умовах її 

можливого засмічення глинистими породами для підвищення ефективності по-

дальшої переробки багатих залізних руд. 

Викладення матеріалу та результати. Розробка способів запобігання про-

риву глин у гірничі виробки та вибір технологічних засобів боротьби з прори-

вами обводнених глинистих порід в очисний простір та гірничі виробки робо-

чих горизонтів в значній мірі залежить від конкретних гірничогеологічних та 
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гірничотехнологічних умов розробки рудних покладів. Великий вплив на вибір 

способу боротьби з проривами обводнених глинистих порід мають системи пі-

дземної розробки, які застосовуються для відпрацювання рудних покладів. 

До основних засобів попередження проривів обводнених глинистих порід 

в умовах рудників Криворізького залізорудного басейну слід віднести: 

1. Видалення глинистих порід із проектного контуру зони обвалення до 

початку розробки родовища підземним способом. 

2. Затримання глини у виробленому просторі вищележачого горизонту за 

допомогою систем розробки з закладкою виробленого простору. 

3. Попередження проривів обводнених глинистих порід в очисні блоки 

шляхом формування міжповерхового запобіжного цілика. 

4. Утворення запобіжної породної "подушки" над робочим горизонтом 

очисних робіт. 

Виходячи із гірничогеологічних умов розробки родовищ Криворізького за-

лізорудного басейну та можливості застосування для відпрацювання покладів 

камерних системи розробки та систем підповерхового обвалення, нами рекоме-

ндовано в якості основного способу боротьби з проривами обводнених глин за-

стосувати комбінований спосіб – залишення міжповерхового запобіжного ціли-

ка та утворення у виробленому просторі породної "подушки" шляхом підри-

вання порід висячого боку. Після утворення породної "подушки" запаси руди 

запобіжного цілика рекомендується відпрацьовувати системою підповерхового 

обвалення.  

При формуванні "породної подушки" однією із головних вимог, яка ви-

ключає проникнення обводненої глини через обвалені породи висячого боку, є 

необхідність максимального заповнення камери обваленими породами, які по-

винні бути роздроблені дрібно і рівномірно. 

Удосконалення технології утворення запобіжної породної "подушки" шля-

хом обвалення порід висячого боку зарядами вибухових речовин виконано для 

гірничо-геологічних умов ш. "Ювілейна" ПАТ "Євраз Суха Балка" нижче гор. 

1180 м при розробці крутоспадних рудних покладів потужністю 15-50 м з міц-

ними та стійкими породами висячого боку (f = 12-16). 

Слід зазначити, що у випадку прориву глинистих порід в очисний простір 

одного або декількох блоків, якість залізорудної сировини буде значно нижчою, 

за рахунок засміченя руди налягаючими глиновмісними породами. 

В умовах ш. "Ювілейна" на сьогоднішній день застосовують дозбагачення 

природно багатої руди з вмістом заліза 59% до рівня 64%, що є економічно ви-

правданим за рахунок значно вищої відпускної ціни та конкурентоспроможнос-

ті дозбагаченої руди на внутрішньому та зовнішньому ринках. Чим вище вміст 

металу, тим вище економічна оцінка металургійного переділу. Так, наприклад, 

підвищення вмісту металу в руді тільки на 1% збільшує продуктивність домен-

ного виробництва на 4-5%, знижує витрати коксу й вапняку відповідно на 1-3 і 

6-8% [9].  

В умовах можливого коливання заліза в видобутій руді за рахунок її засмі-

чення вміщуючими породами з метою підвищення ефективності подальшого 
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дозбагачення природно багатих руд деякі вчені пропонують усереднювати залі-

зорудну сировину [9-11]. 

Досвід показав, що при відсутності стабілізації якості неможливо досягти 

оптимальних економічних показників. Наприклад, на Соколовсько-

Сарбайському ГЗК як збільшення, так і зменшення вмісту заліза в збагачуваній 

руді на 1%, у порівнянні з оптимальним, призводить до однакового економіч-

ного збитку, оцінюваного в сумі близько 3,2 крб. на кожні 100 т сирої руди [10]. 

Очевидно, що при коливанні заліза в руді одержати оптимальний вміст ме-

тала у дозбагаченій руді неможливо. 

Таким чином, у випадку прориву вміщуючих глинистих порід в очисний 

простір одного або декількох блоків, якість залізорудної сировини слід усеред-

нити за рахунок злиття рудопотоків з різних очисних блоків з метою стабіліза-

ціі якості вхідної сировини при дозбагаченні природно багатих залізних руд в 

умовах ш. "Ювілейна" ПАТ "Євраз Суха Балка". 

 

Висновки 

1. Запобігання проривам обводнених глинистих порід в очисний простір і 

гірничі виробки шахти "Ювілейна" рекомендовано виконувати за допомогою 

комбінованого технологічного способу – залишення міжповерхового запобіж-

ного цілика та подальшого утворення у виробленому просторі породної "поду-

шки" шляхом масового підривання порід висячого боку зарядами вибухових 

речовин. 

2. У випадку прориву вміщуючих глинистих порід в очисний простір одно-

го або декількох блоків, якість залізорудної сировини слід усереднити за раху-

нок злиття рудопотоків з різних очисних блоків з метою стабілізаціі якості вхі-

дної сировини для ефективного дозбагачення природно багатих залізних руд в 

умовах ш. "Ювілейна" ПАТ "Євраз Суха Балка" з метою підвищення конкурен-

тоспроможності дозбагаченої руди на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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