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opening. The empirical functions obtained approach the experimental sample of dis-
placements within a small time-span in the best way. The results allow estimate time 
effect on the initial development opening. 

Key words: development opening, stratification and displacement of rocks. 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗШАРУВАННЯ І ЗСУВУ ПОРІД В ЗОНІ ВПЛИВУ 
ВИБОЮ ВИРОБКИ У СКЛАДНИХ УМОВАХ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ 
Ю.Ю. Булич, В.Я. Осінній, Ю.С. Опришко 

Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України 
вул. Сімферопольська, 2а, 49005, м. Дніпропетровськ, Україна. 
E-mail: smakeev@ukr.net 

Представлений аналіз моніторингу розшарування порід покрівлі підготовчої 
виробки. Отримані емпіричні функції, що найбільш приближують вибірку ек-
спериментальних значень зміщень порід у межах малого часу. Результати дозво-
ляють для складних умов оцінити вплив фактору часу на початкових стадіях 
проведення підготовчих виробок. 

Ключові слова: підготовча виробка,  розшарування і зміщення порід.  
 

Стаття надійшла до друку 21.10.2011. 
Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Воробйовим В.В. 

 
УДК 622.88 

 

ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ РОБОЧИХ ЗОН ГРАНІТНОГО КАР’ЄРУ  
ЗА ПИЛОВИМ ФАКТОРОМ 

Л.А. Сербінова, А.О. Водяник  
Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інсти-
тут» (НТУУ «КПІ»)  
вул. Борщагівська, 115/3, 03056, м. Київ, Україна. E-mail: 
larisa_serbinova@meta.ua 

О.М. Бесараб  
Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА) 
Повітрофлотський просп., 31, 03680, м. Київ-037, Україна. 
E-mail: knuba@knuba.edu.ua 

Виконана оцінка пилової ситуації в робочій зоні гранітного кар'єру розраху-
нковим методом. Отримано залежності концентрацій пилу від інтенсивності її 
виділення під час буріння вибухових свердловин і виїмково – навантажувальних 
робіт від метеорологічних умов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відкрита розробка родовищ граніту супроводжу-
ється виділенням дрібнодисперсного пилу, який забруднює повітря робочої зони та 
прилеглих до кар’єрів територій [1]. Про масштаби забруднень пилом робочих зон 
свідчить те, що концентрація його біля джерел утворення при бурових, виймально-
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навантажувальних, транспортних роботах сягає 32 … 93 мг/м³, а біля конвеєрів на 
каменеподрібнювальних заводах – навіть 200 мг/м³, що в десятки разів вище ГДК 
[2]. Масовими вибухами та повітряними потоками дрібнодисперсні частинки пилу 
піднімаються в атмосферу і відносяться вітром на великі відстані, забруднюючи 
атмосферне повітря не лише в кар’єрі, а й на прилеглих до нього територіях.  

Про небезпеку для здоров'я запиленості повітря робочої зони свідчить те, що 
рівень професійних захворювань гірників суттєво вищий порівняно з безпило-
вими виробництвами. Очевидно також, що на прилеглих до кар’єру територіях 
населення теж відчуває вплив запиленого атмосферного повітря.  

Проте однозначних результатів досліджень, що характеризують розсіювання 
пилових забруднень в робочій зоні та, особливо, на прилеглих до гранітних 
кар’єрів територіях на сьогодні не отримано.  

Аналіз розділів проектної документації гранітних кар’єрів, які стосуються 
оцінки впливу на навколишнє середовище, показує, що за межами санітарно-
захисної зони концентрація пилу в атмосферному повітрі не перевищує ГДК. 
Але результати досліджень впливу пилогазових викидів на ґрунтовий покрив і 
рослинність за межами кар’єру [3], інтенсивність виділення пилу технологічни-
ми процесами, специфіка утворення та розповсюдження пилогазової хмари при 
масових вибухах [4, 5] свідчать, що небезпека наднормативного забруднення 
дрібнодисперсним пилом робочих зон і територій за межами кар’єру є і її необ-
хідно враховувати при проведенні гірничих робіт. 

Тому проблема отримання об’єктивної оцінки пилогазової небезпеки при 
експлуатації гранітних кар’єрів для працівників кар’єру та населення на прилег-
лих територіях є актуальною. Отримання таких оцінок дозволить більш ефекти-
вно управляти пилогазовою безпекою технологічних процесів у кар’єрі та суттє-
во знизити вплив на навколишнє середовище.  

Метою роботи є визначення зон розсіювання пилу біля джерел його утво-
рення при відкритих гірничих роботах і за межами кар’єру та встановлення за-
лежностей зміни концентрації пилу від інтенсивності викидів і стану метеорого-
лічних умов. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На сьогодні для визначення зон 
розсіювання пилогазових викидів у атмосфері використовується багато моделей та 
методів. В практиці нормування таких викидів найбільш поширеними є два мето-
ди. Перший метод базується на гаусовській моделі розсіювання домішок у атмос-
фері у варіанті Паскуілла–Гріффорда (рекомендовано МАГАТЕ для оцінювання 
забруднення атмосфери підприємствами атомної промисловості та енергетики) [6]. 
В другому методі використовується модель Головної геофізичної обсерваторії  
ім. О.І. Воєйкова, розроблена під керівництвом М.Е. Берлянда [7]. Цей метод реалі-
зовано в нормативному документі ОНД–86 [8], який використовується для розра-
хунків зон розсіювання шкідливих речовин у атмосфері при найбільш небезпечній 
швидкості вітру та метеорологічних умовах. 

З використанням наведених методів [6, 8] виконано розрахунки концентрації 
пилу на різних відстанях від одиничного джерела викиду при бурінні підривних 
свердловин. У розрахунках використано вихідні дані, наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Вхідна інформація для розрахунку розсіювання пилу в кар’єрі 

Інтенсивність виді-
лення пилу, г/с [5] 

Технологічний 
 процес 

min max 

Діаметр 
джерела 
викиду, м 

Швидкість 
викидів, 
м/с [5] 

Висота 
джерела, м 

Буріння підривних  
свердловин 

0,054 60,2 0,25 0,75 1 

 
Для порівняння результатів, отриманих із використанням обох методів, вико-

нано розрахунки при однакових вихідних умовах. Зокрема, прийнято, що при бу-
рінні підривних свердловин інтенсивність викиду пилу М=5 г/с, швидкість виходу 
забруднювача із свердловини ω0 = 0,75 м/с, швидкість вітру v=2 м/с. Для розрахун-
ків прийнято стабільність атмосфери – А (сильна конвекція – швидкістю вітру  
v=2 м/с), а коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери 
А=160. Результати розрахунків наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Залежності концентрацій пилу від відстані при бурових роботах: 
1 – розрахунок, за методом, що базується на моделі Гауса [6]; 

 2 – за методикою ОНД–86 [8] 
 

Характер залежностей концентрацій від відстані на рис. 1 для обох методів 
ідентичний, максимальні концентрації в хмарі розсіювання пилу практично од-
накові. Відмінність полягає в тому, що відстань від джерела забруднення, на 
яких розраховані концентрації, дорівнюють гранично допустимим для робочої 
зони (ГДКр.з.=2 мг/м3) і відрізняються майже в два рази (за методом, що базуєть-
ся на моделі Гауса – 200 м, за методикою ОНД–86 – 400 м). Крім того, з рис. 1 
видно, що процес розсіювання пилу в атмосфері оцінюється достовірно більш за 
результатами розрахунків першим методом. 

Пояснити такі відмінності можна специфікою моделей, що покладені в осно-
ву методів розрахунку. Орієнтація розрахунків за методикою ОНД–86 на най-
більш небезпечні метеорологічні умови та швидкість вітру, завищують значення 
концентрацій в приземному шарі, що й видно з рис. 1. Метод, що базується на 
моделі розсіювання Гауса, забезпечує отримання більш реальних значень призе-
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мних концентрацій, оскільки в ньому враховується широкий діапазон метеоро-
логічних умов (не лише найбільш небезпечні) та швидкостей вітру. Аналіз відо-
мих методів оцінювання розсіювання домішок в атмосфері, наведених в роботі 
[6], показує, що методи, які базуються на гаусовській моделі, на сьогодні вико-
ристовується частіше, особливо в ближній зоні.  

Для встановлення залежностей змін концентрації пилу від інтенсивності ви-
кидів і стану метеорологічних умов із використанням моделі Гауса виконано 
розрахунки концентрації пилу в типовому гранітному кар’єрі для бурових робіт 
за різних умов стратифікації атмосфери, що визначаються класом стабільності 
атмосфери (класи A, B, C – конвекція сильна, помірна, слабка, клас D – ізотер-
мія, класи E, F – інверсія помірна і сильна). 

Результати розрахунків розсіювання пилу при бурінні свердловин (для різних 
інтенсивностей викиду та різних умов стабільності атмосфери) наведено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Залежність концентрації пилу при бурінні свердловин станками 
 типу СБШ у гранітному кар’єрі від відстані до джерела викиду та класу 

 стабільності атмосфери: 1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 – D (інтенсивність викиду Q=5 г/с) 
 

З аналізу рис. 2 видно, що для класів стабільності атмосфери А, В, С, що ха-
рактеризуються конвекцією (вертикальні рухи повітря вгору та відсутність вітру 
чи його малі швидкості) – рухи повітря, формуються під дією термічних сил, 
тобто чим сильніша конвекція, тим на меншу відстань відбувається розсіювання 
(винос) пилу, тобто концентрація забруднювача швидше досягає нормативу 
ГДКр.з.. Для класу стабільності атмосфери D, що характеризується відсутністю 
вертикальних рухів повітря, винос пилу відбувається на більші відстані, а його 
концентрація повільніше досягає нормативу ГДКр.з..  

За результатами розрахунків для процесу буріння свердловин станками типу 
СБШ, визначено залежності відстані розсіювання пилу, на якій концентрація в 
приземному шарі дорівнює ГДК, та максимальної концентрації в хмарі розсію-
вання від умов стратифікації атмосфери, що визначаються класами стабільності 
та інтенсивностей викиду (рис. 3, 4).  
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Рисунок 3 – Залежність відстані від джерела викиду, на якій концентрація пилу 

 в процесі буріння свердловин дорівнює значенню ГДКр.з., від  інтенсивності 
 викиду, г/с: 1 – 0,5; 2 – 5; 3 – 11; 4 – 20; 5 – 35; 6 – 60,2 та умов 

 стратифікації атмосфери 
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Рисунок 4 – Залежність максимальної концентрації пилу в процесі буріння  

свердловин, від  інтенсивності викиду, г/с: 1 – 0,5; 2 – 5; 3 – 11; 4 – 20; 5 – 35;  
6 – 60,2 та умов стратифікації атмосфери 

 
Аналіз рис. 3 і 4, показує, що критична відстань від джерела викиду Lк.р, за 

якої досягається ГДКр.з=2 мг/м3, ГДКн.п=0,1 мг/м3, і максимальна концентрація в 
хмарі розсіювання пилу Сmax залежить від умов стратифікації атмосфери та інте-
нсивності викиду пилу. 

Статистичний аналіз кривих, наведених на рис. 3 і 4 показав, що кожну кри-
ву можна описати експоненційною залежністю, що має вигляд: 

. .
i x

к р iL K е
α= ⋅  ,                                               (1) 

max
c x

cC K е
α= ⋅ ,                                                (2) 
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де Кі, Кс та αі, αс – параметри, що залежать від інтенсивності викиду пилу М; 
     х – клас стабільність атмосфери (на рис. 3 і 4 прийнято, що для класів А, 

В, С, D  х=1, 2, 3, 4  відповідно); 
     і – індекс, що належить до типу межі розсіювання пилу (і=1 – для відстані 

від джерела забруднення, на якій концентрація пилу в приземному шарі дорів-
нює ГДКр.з, і=2 – ГДКн.п). 

Для визначення коефіцієнтів Кі , Кс і показників ступеня αі , αс  прийнято, що 
, ( )i cK K f M=  і , ( )i c f Mα α = . 
Правомірність такого підходу проілюстровано на рис. 5. 
На цьому рисунку наведено значення параметрів К1 та α1, отриманих шляхом ін-

терполяції кривих рис. 3 і 4 для кожного із значень інтенсивностей викиду. 
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Рисунок 5 – Залежність параметрів формул (1), (2) від інтенсивності викиду 

 пилу в робочій зоні: а – коефіцієнт К1 
 

Аналіз рис. 5 показує, що  залежність  коефіцієнта Кі від інтенсивності вики-
ду має ступеневий характер: 

,

, ,
i c

i c i cK a М е
γα= ⋅ ,                                         (3) 

а залежність показників ступеня для критичної відстані має вигляд: 

1 b dMα = + ,                                                 (4) 

2 mM µα = .                                               (5) 
Для розрахунку максимальної концентрації 

c nM ηα =                                                  (6) 
Значення параметрів формул (1)–(6) за наведеним алгоритмом розраховано 

для відстаней, на яких досягається значення ГДКр.з, ГДКн.п. та  максимальних 
концентрацій у пилогазовій хмарі, наведено в  табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Параметри формул (1)–(6)  
Коефіцієнти Ki, Kc Показники ступеня αі, αс 

а1 а2 ас b d m n 
30,359 116,37 16,153 0,4727 0,0021 0,5197 0,2649 
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ВИСНОВКИ. Встановлено, що для визначення параметрів розсіювання пилу, 
що утворюється в процесі буріння свердловин станками типу СБШ, доцільно вико-
ристовувати метод розрахунків за моделлю Гауса в варіанті Паскуілла–Гріффорда.  

З використанням цього методу виконано дослідження впливу метеорологічних 
умов та інтенсивності виділення пилу при бурінні свердловин на процес розсію-
вання пилу в атмосфері робочої зони та на прилеглих до кар’єру територіях. 

Отримано залежності критичної відстані, на якій концентрація пилу в призем-
ному шарі дорівнює ГДКр.з. та ГДКн.п., та максимальної концентрації пилу в хмарі 
розсіювання від класу стабільності атмосфери та інтенсивності виділення пилу. 
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Estimation of non-organic dust condition in the working area of a granite quarry 
was produced. The functional connections of dust concentrations to its emitting 
intensity for blast holes drilling, excavation and loading, as well as on meteorological 
conditions are obtained. 
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Выполнена оценка пылевой ситуации в рабочей зоне гранитного карьера ра-
счетным методом. Получены зависимости концентраций пыли от интенсивности 
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