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КАР’ЄРАХ УКРАЇНИ 

Проведений аналіз  та наведені результати досліджень ефективності застосування  

бурових станків на кар’єрах  України. Встановлені залежності продуктивності буріння 

свердловин  від способу руйнування, типу та параметрів породоруйнівного інструменту і 

міцності гірських порід . 
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применения буровых станков на карьерах Украины. Установлены зависимости 
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         Вступ. Одним з основних  технологічних процесів на кар’єрах є буровибухові роботи. 

Ефективність їх виконання залежить в першу чергу від  продуктивності бурового обладнання. 

Бурові верстати повинні забезпечувати високу продуктивність та низьку собівартість, 

необхідні діаметр та глибину буріння, мати незалежний індивідуальний привід, високу 

мобільність і швидкість пересування. На кар’єрах України працює багато різноманітної 

бурової техніки, від ефективності і продуктивності якої залежать основні показники роботи  

підприємства, стан охорони праці  та промислової  безпеки. 

          Надзвичайно  великі витрати і низька ефективність бурових робіт  пояснюються 

переважним застосуванням на кар'єрах України ресурсоємних бурових станків та 

низькоефективного породоруйнівного інструменту.  За останні роки продуктивність бурових 

верстатів стабілізувалася, а умови гірського виробництва різко ускладнилися. Відбувається 

безперервне збільшення витрат на буріння, які в міцних породах досягають 30-35% від 

загальних витрат по видобутку корисних копалин [1]. 

         Важливим є також питання боротьби з виділенням при бурінні великої кількості 

мілкодисперсного пилу, який впливає на здоров’я обслуговуючого персоналу та забруднення 

навколишнього середовища. 
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         Мета роботи  є проведення досліджень і порівняльна оцінка основних технологічних та 

технічних параметрів діючого та перспективного бурового обладнання на кар’єрах України 

при виконанні бурових робіт. 

          

Результати досліджень. Найбільш широке застосування на відкритих гірничих роботах  

отримав шарошечний спосіб буріння свердловин  за допомогою спеціальних станків 

шарошечного буріння – СБШ.      Станки призначені для буріння вертикальних і похилих 

скважин діаметром dc = 160-320 мм і глибиною до 35 м. в породах з коефіцієнтом міцності f = 

6 – 18. Переважне застосування шарошкового буріння призвело до істотного зниження 

можливості керування параметрами буропідривних робіт. Так, наприклад, застосування 

свердловин діаметром більше 200 мм в міцних породах не призводить до зниження питомих 

витрат. В породах з підвищеним опором руйнуванню  більш ефективні показники досягаються 

при свердловинах діаметром 150-190 мм. Застосування ж у цих умовах свердловин діаметром 

215-250 мм призводить до збільшення лише витрат ВР на 20-40% [1].  

     Основними недоліками станків СБШ  є велика маса і мала стійкість доліт в 

важкобуримих породах, високий рівень шуму, вібрації та викиди пилу,  аварійність, складність 

обслуговування, невисока швидкість пересування.                                                                                                                                                                                                                             

Розробка нових, високоефективних вибухових речовин  дала можливість вдосконалення 

бурової техніки для буріння свердловин з діаметрами від 100 до 180 мм., що значно підвищує 

продуктивність та значно зменшує енергоємність процесу.                                 

           Одним з перспективних та ефективних напрямків  є застосування верстатів  з ударно-

обертальним способом буріння  з використанням заглибних пневмоударників. При ударно-

обертальному способі буріння, руйнування породи проводиться за рахунок впливу ударних 

навантажень при невисоких осьових тисках і частотах обертання, у зв'язку з чим верстати 

мають значно меншу в порівнянні з шарошечними масу [2]. 

При ударно-обертальному  способі буріння, з використанням заглибних 

пневмоударників, на інструмент діє циклічне ударне навантаження при невеликих зусиллях 

подачі і крутного моменту. Підведена при цьому до вибою потужність Ny  визначається: 

 

𝑁у =  
0,45∙𝜋∙𝑅2∙𝑃𝑐∙𝑉у

2∙(1+𝜏)
= 𝐴 ∙ ν, Вт  

де 𝑃𝑐 - середній тиск в камері  пневмоударника, Па; 𝑉у -  передударна швидкість, м/с;         𝜏 - 

відношення часу прямого ходу пневмоударника до часу зворотного ходу (𝜏 =1,4 – 1,6); R – 

радіус долота, м; А – енергія одиничного удару, Дж; ν - частота ударів, Гц.  

             Підвищення продуктивності буріння визначається збільшенням тискуі передударної 

швидкості. При пневмоударному бурінні осьова сила притиску пневмоударника до вибою не 

робить істотного впливу на ефективність руйнування породи.  В зв’язку з цим проблема 

буріння похилих свердловин заглибними ударними машинами знімається. При цьому 

необхідна сила натиснення G (Н) на ударну машину визначається з виразу:  

𝐺 =
2 ∙ 𝐴 ∙ ν

𝑉у ∙ η
 , Н 

де η=0,5 – 0,7 
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  Показник знімання потужності W (Вт) з одиниці осьового зусилля: 

W =
𝑁

𝐺
, 𝐵т 

          Останнім часом на кар'єрах України почали застосовувати бурові верстати шведського  

гірничомашинобудівного концерну "Atlas Copco", оснащені пневмоударниками для ударно-

обертального буріння [3].   

      Ефективність буріння станками “Atlas Copco”   забезпечується потужними 

заглибними пневмоударниками або гідроударниками, конструкції і типорозміри яких 

дозволяють бурити свердловини  діаметром dc від 35 до 250 мм. з глибиною буріння до 54 м. 

в гірських породах середньої міцності і міцних.  Установка комплектується змінними 

буровими штангами довжиною 5 - 7 м., з автоматичним  їх нарощуванням.  Конструкція 

базової машини і бурового станка дозволяє бурити як вертикальні , так і свердловини з кутами 

нахилу 0-90 градусів (Рис.1).  

 

 
 

   

Рис.1  Буровий  станок “Atlas Copco” 

для буріння на карєрі свердловин: 

a – вертикальних, б – горизонтальних. 
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Загальний вигляд  та конструкція заглибного пневмоударника яким оснащений буровий 

станок  " Atlas Сopco "  показані на рис.2  Штирові породоруйнівні коронки 5 ( рис. 2) 

застосовуються для буріння в різних гірничо-геологічних умовах, міцних і абразивних 

порід. Коронки армовані високоякісними твердосплавними вставками, що представляють 

собою сплав карбіду вольфрам і кобальту.  Коронки оснащені як сферичними, так і 

балістичними штирями, що забезпечує високу швидкість буріння, мінімальне відхилення 

свердловин від заданого, високу зносостійкість породоруйнівного інструменту. 

 

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис  2.  Загальний вигляд  і  конструкція     заглибного   пневмоударника  бурового 

станка             “Atlas Copco”. 

 

           Робоче обладнання верстата, включаючи компресор, змонтовано на одній платформі. 

Наявність гусеничного ходу і невеликі габарити забезпечують достатню для обмежених умов 

мобільність та маневреність. Оснащеність верстата дизельним приводом дає можливість 

автономно експлуатувати його на невеликих робочих майданчиках і в умовах, де відсутня 

система електропостачання. Режимні параметри буріння які забезпечують високу 

продуктивність  є частота обертання, енергія удару і тиск повітря в пневмоударнику.   

  

Результати досліджень. Проведений аналіз досліджень ефективності застосування 

бурових станків Atlas Copco   на зарубіжних кар’єрах та кар’єрах України  показує їх високу 

продуктивність та ефективність роботи, що свідчить про їх перспективне застосування.  В 

табл.1 і на Рис.3  наведені основні порівняльні характеристики  експлуатації    бурових 

верстатів СБШ -250, СБУ-125,  ROC-L8 на кар’єрах, і їх технічна швидкість буріння VБ в 

породах різних категорій буримості КБ . 
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Таблиця 1 

   

Показники 

Бурове  обладнання 

СБШ -250 СБУ-125 ROC L8   

’’Copco’’ 

Продуктивність, м/год. 15 10 30-45 

Діапазон міцності порід,  f        12-18 12-14 16-20 

Встановлена потужність, кВт. 398 80 317 

Діапазон буріння  (гор./верт.), град 0-30º 0-30° 0-55º 

Швидкість переміщення, км/год 0.78-1.2 1.0 3.4 

Глибина буріння, м 32 25 54 

Діаметр бурових свердловин,  мм 250, 270 125-160 35 - 250 

Маса,  т 75.0 8.0 16.8 

Робочий орган, тип Шарошечне 

долото 

Пневмоудар. 

заглибний 

 П-125 

Пневмоудар. 

заглибний 

Copco-64 

Зусилля подачі, кН 300 20 40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Залежність механічної швидкості буріння від категорії порід по буримості 

 

 З графіка видно, що швидкість буріння верстатами  “Atlas Copco” з заглибними 

пневмоударниками   ROC-L8 в два-три рази вище - СБШ-250МН, і в  3 - 4 рази вище  швидкості 

буріння верстатами СБУ – 125.  

 Результати експлуатації верстатів “Atlas Copco” з заглибними пневмоударниками  

підтвердили їх ефективність при бурінні свердловин в широкому діапазоні міцності і 

буримості гірських робіт.  

Висновки. Заглибний пневмоударник "СОРСО" є більш перспективний в  застосуванні 

ніж бурові станки СБШ, завдяки більш високій продуктивності, ефективності використання, 
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потужності приводного двигуна. Більш висока мобільність та швидкість переміщення 

знижують технологічні втрати часу .   Вони мають значно меншу масу і шумовий вплив як на 

працюючих робітників, так і на навколишнє середовище. Вони більш мобільні і дозволяють 

бурити не тільки вертикальні, а і  свердловини під кутом нахилу 0 – 90  градусів. Станки 

забезпечують  високу точність буріння з діаметром свердловин від 35 до 180 мм, і глибиною 

до 54 м. Верстат обладнаний пристроєм автоматичного регулювання режимами буріння. 

Недоліком є висока початкова вартість бурової машини і  високі вимоги до якості робочої 

рідини  системи гідропривода 

        Система продувки свердловин приводить до більш високого очищення від бурового 

шламу, що також якісно впливає на коефіцієнт корисної дії вибухових робіт та зменшує 

техногенне навантаження на навколишнє середовище. 
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