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точности, процесс измерения можно считать оконченным. Последующие преоб-
разования цифрового результата в МИС следует относить к процессу вычисле-
ния, а не измерения. 

4. Дальнейшее развитие исследований в направлении метрологии цифровых 
МИС позволит с принципиально иных позиций подойти к разработке новых ме-
тодов контроля и обеспечения безопасности работы ШПК. 
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Визначений ступінь впливу фактору «буріння» на темпи проведення квер-

шлагів та штреків. Дослідження проведені для широкого діапазону умов. 
Ключові слова: бурові роботи, квершлаги, штреки, швидкість проходки. 
 
Определена степень влияния фактора «бурение» на темпы проведения квер-

шлагов и штреков. Исследования проведены для широкого диапазона условий. 
Ключевые слова: буровые работы, квершлаги, штреки, скорость проходки. 
 
The degree of influence of factor is certain boring «drilling» on the rates of 

leadthrough of crossheadings and drifts. Researches are conducted for the wide range 
of terms. 
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Вступ. Підтримання необхідних темпів проходки виробок є важливою умо-

вою ритмічної організації будівництва. Відомо, що на швидкість проходки 
найбільше  впливають бурові роботи, тому актуальним є дослідження інтенсив-
ності проведення протяжних виробок горизонту від продуктивності бурового ус-
таткування. 

Матеріал та результати досліджень. Виконаємо аналіз ступеню впливу фа-
ктору «буріння» на темпи проведення квершлагів та штреків за рахунок встанов-
лення залежності місячної швидкості проходки (v, м/міс.) від годинної 
експлуатаційної продуктивності бурового устаткування (B, м/год.) за наступних 
умов: будівництво здійснюється звичайним способом із застосуванням 
буропідривних робіт, годинна експлуатаційна продуктивність вантажного устат-
кування прийнята на рівні Р = 10 м3/год. породи в масиві, кріплення складається 
з анкерів і торкретбетону, тривалість прохідницького циклу фіксована і складає 
21 год. 

При площі поперечного перетину (позначимо її S) штреку 8 м2, в породах з 
коефіцієнтом міцності за шкалою проф. М.М. Протодьяконова  f=12 і В= 4 м/год. 
(рис.1) має місце швидкість проходки 20,24 м/міс. (приймемо її за базову для да-
них умов). Перехід до більшої продуктивності засобів буріння, за незмінних 
інших умов, збільшує темпи проходки штреку. Так, наприклад, при В=6 м/год. 
швидкість зростає до 28,51 м/міс. (140,9 % базової), при В=12 м/год. швидкість 
збільшиться до 48,58 м/міс. (240% базової). 

0

10

20

30

40

50

60

2 4 6 8 10 12 14 16
В, м/год.

ш
ви

дк
іс
ть

, м
/м

іс
.

 

Рисунок 1 – Залежність швидкості проходки штреку від В при  f =12 

Розглянутий приклад показує, що при збільшенні експлуатаційної продуктив-
ності бурового устаткування в 1,5 рази швидкість проходки штреку зростає в 1,41 
рази, а при збільшенні експлуатаційної продуктивності в 3 рази швидкість зростає 
в 2,4 рази. Вочевидь, що темпи зростання швидкості проходки менше темпів зро-
стання експлуатаційної продуктивності бурового устаткування. Вказаний висно-
вок має практичне значення для планування прохідницьких робіт. 
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Залежність швидкості проходки штреку від продуктивності буріння з достат-
ньою точністю може бути описана наступним: 

 
v = 3,3914 В + 8,1024. 

 
На підставі проведених розрахунків і їх аналізу можна стверджувати, що для 

підтримки темпів проходки штреку 25 м/міс. потрібне забезпечення забою засо-
бами буріння з експлуатаційною продуктивністю не менше 5,2 м/год., а темпів 
проходки на рівні 50 м/міс. – 12,5-13 м/год. 

При зростанні коефіцієнту міцності порід за шкалою проф. 
М.М. Протодьяконова до 16 (рис. 2) і попередніх умовах на зміну швидкості 
проходки штреку будуть більш активно впливати фактори буропідривних робіт, 
що ускладнилися: збільшене число шпурів, збільшена питома витрата вибухової 
речовини і технічна швидкість буріння, що, навпаки, знизилася.  
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Рисунок 2 – Залежність швидкості проходки штреку від В при  f =18 

 
Порівнюючи отримані розрахункові результати, відзначимо, що в даному ви-

падку при В = 5 м/год. має місце v =19,89 м/міс. При В = 10 м/год. швидкість 
проходки складе 35,38 м/міс. При збільшенні експлуатаційної продуктивності 
засобів буріння з 5 (приймемо за базовий рівень) до 10 м/год. швидкість проход-
ки зростає до 177,9%, а при подальшому зростанні продуктивності до  
15 м/год. швидкість збільшується до 252,5%.  

При даній міцності порід для досягнення швидкості проходки на рівні 25 м/міс. 
необхідна підтримка експлуатаційної продуктивності бурового устаткування на ве-
личині 6,7 м/год, тоді як швидкості 50 м/міс. – 16 м/год. 

Залежність швидкості проходки штреку від продуктивності буріння при f =18 
з достатньою точністю може бути описана так: 

 
v = 2,6458 В + 8,1305. 
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Слід підкреслити, що досягнення однакової продуктивності бурового устат-
кування при різній міцності порід може бути забезпечене за рахунок залучення 
потужнішого, високопродуктивного устаткування в міцніших породах або за ра-
хунок збільшення числа одиниць устаткування первинної продуктивності, якщо 
умови робіт це дозволяють.  

Розглянемо далі залежність швидкості будівництва квершлагу від зміни екс-
плуатаційної продуктивності бурового устаткування при площі поперечного пе-
ретину 16 м2 і коефіцієнті міцності порід 12 за шкалою проф.  
.М. Протодьяконова (рис. 3). При зміні В з 6 до 12 м/год. швидкість проходки 
зростає відповідно з 18,48 до 30,1 м/міс. (у 1,63 р.), при зміні з 12 до 18 м/год. – 
до 38,19 м/міс. (у 1,27 р.), а при зміні з 18 до 24 м/год. швидкість зросте до  
44 м/міс. (у 1,15 р.).  
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Рисунок 3 – Залежність швидкості проходки квершлагу від В при  f =12 
 

По відношенню до швидкості проходки, що має місце при експлуатаційній 
продуктивності бурового устаткування В=6 м/год., швидкість проходки при 
 В=12 м/год. складе 163%, при 18 м/год. – 207%, при 24 м/год. – 238%.  

Для досягнення швидкості проходки квершлагу порядка 25 м/міс. потрібна 
експлуатаційна продуктивність бурового устаткування 9 м/год., тоді як для 
швидкості 50 м/міс. – 33 м/год., тобто в даному випадку потрібно збільшити 
експлуатаційну продуктивність бурового устаткування в 3,67 р. 

Аналогічним чином досліджуємо залежність швидкості будівництва квер-
шлагу від В при такій же площі поперечного перетину (16 м2), але в породах з 
коефіцієнтом міцності 16 за шкалою проф. М.М. Протодьяконова (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Залежність швидкості проходки квершлагу від В при  f =18 

 
При зміні експлуатаційній продуктивності бурового устаткування з 7 до 14 м/год. 

v  зростає відповідно з 17,6 до 28,34 м/міс. (у 1,61 р.), при зміні з 14 до 21 м/год., 
швидкість збільшиться до 36,26 м/міс. (у 1,28 р.), а при зміні з 21 до 28 м/год. 
швидкість зросте до 42,06 м/міс. (у 1,16 р.). По відношенню до швидкості про-
ходки, що спостерігається при В=7 м/год., v при В=14 м/год. складе 161%, при 21 
м/год. – 206%, при 28 м/год. – 239%. 

Для досягнення швидкості проходки 25 м/міс. в даному випадку потрібна 
експлуатаційна продуктивність бурового устаткування порядка 11,7 м/год., тоді 
як для v=50 м/міс. – 42 м/год., тобто потрібно збільшити експлуатаційну продук-
тивність бурового устаткування в 3,59 р. 

Залежність швидкості проходки квершлагу від продуктивності буріння при 
f =12 та f =18 з достатньо високою точністю може бути описана логарифмічними 
функціями, відповідно: 

 
v = 18,741Ln(В) - 16,037   та    v = 18,936Ln(В) - 21,1. 

 
Висновки. Таким чином, в ході дослідження залежності швидкості проходки 

протяжних виробок горизонту від продуктивності бурового устаткування вста-
новлено, зокрема, що: 

- зростання продуктивності бурового устаткування призводить до збільшен-
ня темпів проведення виробок;  

- у міру зростання експлуатаційної продуктивності бурового устаткування 
зміна швидкості проходки вироблення буде все менш виражена; 

- при зростанні швидкості проходки виробки з 25 м/міс. до 50 м/міс., тобто в 
2 р., потрібна для забезпечення такої швидкості експлуатаційна продуктивність 
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бурового устаткування повинна збільшитися інтенсивніше, залежно від умов, в 
3,55-3,67 р. 

- відмічена тенденція інтенсивнішого збільшення, у міру зростання 
експлуатаційної продуктивності бурового устаткування, швидкості проходки ви-
робки з меншим значенням площі поперечного перетину. 
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Викладені результати теоретичних, експериментальних досліджень і проми-

слового впровадження електрогідроімпульсного методу руйнування гірських 
порід. Показані переваги електророзрядної технології порівняно з традиційною 
буропідривною. 

Ключеві слова: розряд, рідина, тиск, руйнування, гірнича порода. 
 
Изложены результаты теоретических, экспериментальных исследований и 

промышленного внедрения электрогидроимпульсного метода разрушения гор-
ных пород. Показаны преимущества электроразрядной технологии в сравнении с 
традиционной буровзрывной. 

Ключевые слова: разряд, жидкость, давление, разрушение, горная порода. 
 
The results of theoretical, experimental researches and industrial introduction of 

electric hydraulic impulsive method of mining rocks destruction are expounded. Ad-
vantages of discharge technology by comparison to traditional the drilling-explosion 
technology are shown. 

Key words: discharge, liquid, pressure, distraction, mining rock. 
 
Введение. После проведения массовых взрывов на гранитных карьерах оста-

ется большое количество крупных кусков горной массы (негабаритов), которые 
нуждаются в дополнительном измельчении перед их погрузкой для отправки в 


