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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ
А. А. Тимошенко, аспирант, ГВУЗ «Национальный горный университет»
aatymosh@ukr.net
Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: систематизации – при исследовании факторов, определяющих полноту
использования железорудного сырья горнодобывающими предприятиями
Украины; критического анализа и научного обобщения – для определения
научно-практических подходов к обеспечению производственной мощности
горно-обогатительных комбинатов запасами рудного сырья.
Результаты. Доказано, что горно-обогатительные комбинаты используют
запасы

рудного

неблагоприятными

сырья

недостаточно

горно-геологическими

полно,

что

условиями

обусловлено
залегания

как

рудных

залежей, так и низкой результативностью и медленным решением вопросов
полного и комплексного использования имеющихся запасов.
Установлено, что эколого-экономическая эффективность работ по добыче
и

поддержанию

мощности

комбинатов

при

значительном

углублении

добывающих горизонтов может быть повышена при рациональном переходе от
открытого способа разработки месторождения к подземному путем раскрытия и
выемки рудных запасов, размещенных за проектными контурами карьеров. Это
позволит снизить объемы раскрывных пород и повысить эффективность.
Определено, что обоснованное внедрение технологических комплексов
горных работ, направленных, в первую очередь, на более полное извлечение из
недр запасов рудного сырья и высокий уровень ее использования в процессах
производства, будет способствовать улучшению состояния окружающей среды
в горнодобывающем регионе.
Новизна. Обобщены научно-практические подходы к обеспечению
производственной мощности горно-обогатительных комбинатов Украины
запасами рудного сырья и теоретически обоснованы пути повышения полноты

ее

использования

как

фактора

эколого-экономической

эффективности

эксплуатации месторождения.
Практическая значимость. Предложены пути повышение полноты
использования запасов железорудного сырья и увеличение сроков работы
Криворожских карьеров, которым при сохранении годовой производительности
комбинатов и темпов понижения горных работ на нынешнем уровне осталось
работать всего 20–30 лет. Благодаря отработке внеконтурных запасов
комбинированным открыто-подземным способом работа карьеров может быть
продлена на 25– 50 лет.
Ключевые слова: горно-обогатительное предприятие, производственная
мощность, запасы железной руды, полнота использования рудного сырья,
объемы нарушений природной среды.
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