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экономическими характеристиками. Кроме того эти чугуны отличаются 

высокой пластичностью ( = 2,5-8,0) и прочностью (σв = 1000 МПа). Замена 

стали на среднелегированный чугун «Нордит» для футеровки конусных 

щековых дробилок позволило увеличить срок эксплуатации в 2-9 раз.  

Традиционные подходы изменения конструкции деталей горного обору-

дования связаны с изменением геометрии рабочих (режущих, дробящих, 

ударных) частей деталей и агрегатов, установкой дополнительных дробящих 

элементов (шипы, наконечники и т.д.). Тем не менее, методы конструирова-

ния, исключающие ударное действие породы, совершенно не используются. 

Незначительное изменение конструкции, которое связано с применением 

вибропоглащающих и откольных элементов, на нерабочих поверхностях де-

талей и в зоне их соединения с другими агрегатами. Это исключает образова-

ние лунок и валиков вокруг последних и способствует снижению скорости 

удаления материала при последующем абразивном воздействии. 

Следующее направление нацелено на оптимизацию механических 

свойств деталей горного оборудования после упрочняющей обработки. Дета-

ли из стали Гадфильда (зубья ковшей экскаватора, поверхности ковшей экс-

каваторов, дробильные плиты и др.) упрочняются при взрывной обработкой 

сходящимися ударными волнами, бегущей и прямой ударными волнами.  
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Месторождения горно-обогатительных комбинатов Украины разраба-

тываются на протяжении более 60 лет. При подготовке месторождений и на 

протяжении первых лет их эксплуатации были проведены детальные геоло-

гические, минералогические, технологические исследования, разработаны 

минералогические, технологические и технические классификации руд, на 

основе которых были выбраны, а в дальнейшем оптимизировались техно-

логии их добычи и обогащения. С конца 80-х годов ХХ ст. и до настоящего 

времени мониторинг изменчивости качественных и количественных харак-

теристик руд и вмещающих пород был ослаблен, а для некоторых место-

рождений не проводился. 
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В тоже время с продвижением фронта горных работ во многих случаях 
карьеры вышли за контуры детально разведанных рудных залежей. Участи-
лись случаи несоответствия показателей минерального и химического соста-
ва, прочностных, плотностных характеристик руд параметрам, предусмот-
ренным действующими классификациями. Основная причина этого состоит в 

разной интенсивности проявления в разных участках месторождений геоло-
гических процессов, действием которых обусловлен современный состав и 
свойства руд: седиментации, диагенеза, динамотермального и других видов 
метаморфизма, метасоматоза, гидротермальных явлений, гипергенеза и др. 

К месторождениям, характеризующимся наиболее сложным геологи-
ческим строением и наиболее вариативным минеральным, химическим со-
ставом руд, относится Первомайское, разрабатываемое Северным обогати-
тельным комбинатом. Продуктивная толща месторождения представлена 

пятым и шестым железистыми горизонтами саксаганской свиты. Особенно-
сти сингенетических процессов седиментации, диагенеза и динамотер-
мального метаморфизма обусловили формирование минералогической зо-
нальности обоих горизонтов. Активно проявившиеся эпигенетические про-
цессы натриевого метасоматоза определили значительную распространен-

ность в продуктивной толще эгириновых и рибекитовых метасоматитов. В 
зонах многочисленных разрывных нарушений формировались тела брек-
чий, катаклазитов, милонитов. 

Авторы настоящего сообщения определили минералогические, хими-

ческие, технологические показатели руд, представленных материалом око-
ло 1000 проб разной локализации и с разным проявлением указанных гео-
логических процессов. В соответствии с полученными результатами, в со-
ставе продуктивной толщи были выделены 163 рядовые минеральные раз-

новидности руд. Не учитывались разновидности, содержание которых в 
составе продуктивной толщи менее 0,1% от ее общей массы, определенной 
до глубины -700 м. Управление таким количеством разновидности руды при 
выполнении геологического, минералогического, технологического карти-
рования, проведении добычных работ, усреднении руд невозможно. В связи 

с этим рядовые разновидности были объединены в укрупненные разновид-
ности руд на основе близости их минерального состава, условий образова-
ния и с учетом распространенности в составе продуктивной толщи. Были 
скомпонованы 75 укрупненных минеральных разновидностей руд, они в 

свою очередь,– в 8 объединенных разновидностей руд. Компоновка послед-
них основывалась на минеральном составе и распространенности руд, не 
учитывался их генезис. Последний этап систематизации руд – составление 
классификации их объединенных разновидностей – выполняется с учетом 
их обогатимости. Таким образом, объединенные разновидности руд могут 

рассматриваться как их технологические сорта. 

Актуализация минералогических, технических, технологических клас-

сификаций руд необходима для стабильной работы карьеров и обогатитель-

ных фабрик горно-обогатительных комбинатов Украины. 
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