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Федоскін В.О. 

Автотранспорт гірничих підприємств. Методичні вказівки до виконання 

практичної роботи «Основні поняття про місце роботи автотранспорту на 

відкритих гірничих роботах». Для студентів напряму підготовки 

274 «Автомобільний транспорт» / В.О. Федоскін., М.М. Єрісов; Нац. гірн.  

ун-т. – Д. : НГУ, 2016. – 15 с.  

 

 

Автори: 

В.О.Федоскін, канд. техн. наук, доц.; 

М.М.Єрісов, асистент; 

 

Затверджено до видання редакційною радою ДВНЗ «НГУ» (протокол 

№ __ від __.__.2016) за поданням методичної комісії напряму підготовки 274 

«Автомобільний транспорт» (протокол №  від __.__.2016). 

 

 

Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів 

напряму підготовки 274 «Автомобільний транспорт» під час виконання 

практичного завдання з вибіркової дисципліни «Автотранспорт гірничих 

підприємств». 

Розглянуто визначення ділянок роботи автотранспорту та вивчення 

термінології, що використовується при проведенні гірничих робіт відкритим 

способом. 

Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної 

діяльності студентів.  

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Автомобілі та автомобільне 

господарство», канд. техн. наук, доц. К.М. Бас 
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Мета роботи: визначення ділянок роботи автотранспорту та вивчення 

термінології, що використовується при проведенні гірничих робіт відкритим 

способом. 

 

Завдання: 

1. Ознайомитись з теорією відкритих гірничих робіт; 

2. Дати відповіді на контрольні запитання; 

3. Зробити висновки щодо роботи. 

 

Теоретичні відомості. 

Відкритими гірничими роботами визначають комплекс робіт, 

проведених безпосередньо на поверхні землі для видобутку корисних 

копалин. Цей спосіб розробки родовищ корисних копалин пов’язаний зі 

значними об’ємами переміщення гірських порід, обчислюваними сотнями 

мільйонів тон на рік. Для їх транспортування, в даний час, основним видом 

технологічного транспорту є автомобільний. Він використовується для 

перевезення приблизно 80% всієї гірничої маси. Велика частина перевезень 

здійснюється автомобільним транспортом в межах земельного відводу, 

зображеному на рисунку 1, це ділянки поверхні землі, що відведена 

гірничому підприємству у тимчасове користування з метою будівництва 

виробничих об’єктів і розробки родовища корисних копалин. Автомобільні 

дороги пов’язують кар’єр з збагачувальної фабрикою, відвалом, пунктами 

перевантаження та іншими спорудами, утворюючи протяжну і розгалужену 

автотранспортну мережу. 

 
 

Рисунок 1 - Орієнтовна схема гірничого підприємства 

1 - кар’єрне поле; 2 - відвали; 3 - збагачувальна фабрика; 4 - проммайданчик; 

5 - кар’єрна станція; 6 - кордон земельного відводу 
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Для розробки родовища одним кар’єром виділяється ділянка поверхні 

землі, що іменована кар’єрним полем. Кар’єрне поле розташовується в межах 

земельного відводу і обмежується границями кар’єрного поля. Довжина 

кар’єрних полів вимірюється від сотень метрів до 5-6км. і, в окремих 

випадках, досягає 10-13км. Ширина кар’єрних полів простягається до 5 км. 

У початковий період будівництва гірничого підприємства автомобільний 

транспорт використовується на поверхні, однак, основне його призначення-

робота в кар’єрі. 

Кар’єром називається сукупність відкритих гірничих виробок, які 

служать для розробки родовища корисних копалин. Декілька спрощено 

можна позначити кар’єр як виїмку на поверхні землі, що утворюється в 

результаті проведення відкритих гірничих робіт. 

 

 
 

Рисунок 2 -Кар’єр - сукупність гірничих виробок 

 

На рисунку2 видно ступінчасту форму поверхні кар’єру. Вона 

формується шляхом зняття породи шарами. В результаті цього утворюється 

вироблений простір, характерний профіль якого наведено на рисунку3. 

Вироблений простір обмежується боковими поверхнями, що 

називаються бортами кар’єра. Як видно з рисунків 2, 3, 4, борт кар’єра не є 

гладкою поверхнею і складається з майданчиків і укосів. Борт кар’єру, на 

якому виконуються гірничі роботи, називається робочим бортом кар’єра, за 

відсутності таких робіт називається неробочим бортом кар’єру. 
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Рисунок 3 - Поперечний розріз кар’єра 

 

Вироблений простір обмежується по глибині (Рисунок 3, 4) дном 

кар’єра. Ця ділянка є одним з найбільш несприятливих для роботи 

автомобільного транспорту. 

Лінія перетину бортів кар’єру із земною поверхнею називається верхнім 

контуром кар’єра. 

Лінія перетину бортів кар’єру з дном кар’єра називається нижнім контуром 

кар’єра. 

 

 
 

Рисунок 4 - Дно кар’єру з розташованим на ньому екскаватором і 

автосамоскидами 

 

У процесі проведення гірничих робіт, борти кар’єрів просуваються, 

займаючи своє остаточне положення при суміщенні верхнього контуру 
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кар’єра з межами кар’єрного поля. Не залишається незмінним і дно кар’єру. 

Поточна глибина кар’єру систематично збільшується, досягаючи граничної 

проектної позначки. В даний час ряд кар’єрів мають глибину більш 400м. 

Проектні рішення передбачають глибину 700-900м. Наприклад, проектна 

глибина Полтавського та Інгулецького ГЗК становить 700м. На такій глибині 

(дно кар’єра) розташовуються пункти навантаження породи в автосамоскиди 

і звідси починається її транспортування. 

Умовна поверхня, що проходить через нижній і верхній його контури, 

називається відкосом борту кар’єра. 

Кут, утворений лінією відкосу борта кар’єра і її проекцією на 

горизонтальну площину, називається кутом відкосу борта кар’єра, 

неробочий борт кар’єра - γ і робочий борт кар’єра - β. 

Як зазначено вище, борт кар’єру не є гладкою поверхнею. Частина борту 

кар’єра, що відображено на рисунку 5, утвореного у формі ступені, 

називається уступом, а обсяг гірничих порід у межах кар’єрного поля, 

відповідний по висоті уступу - шаром. 

Уступ розробляється послідовними смугами (Рисунок 5, В), які 

називаються заходками тобто заходки є частиною уступу, розділяючи його 

по ширині. 

 

 
 

Рисунок 5 -Елементи уступу 

1 - робочі майданчики; 2 - верхні бровки уступу; 3 - нижні бровки уступу; 4 - відкоси 

уступу; 5 - транспортна магістраль; В - ширина заходки по цілині; b - ширина заходки в 

розвалі гірничої маси; L - довжина блоку. 

 

Частина заходки по довжині (Рисунок 5, L) розробляється самостійними 

засобами відбійки і навантаження, називається блоком. Блоки, які 



8 
 

підготовлені для розробки, становлять робочий фронт уступу (Рисунок 6), а 

непідготовлені-запасний фронт уступу. Таким чином, довжина фронту робіт 

уступу відповідає довжині заходки. 

 

 
 

Рисунок 6 - Робочий фронт уступу 

 

Відкосом уступу (Рисунок 5, позиція 4) називається похила поверхня, 

що обмежує уступ з боку виробленого простору між верхньою і нижньою 

майданчиками уступу. Кут, утворений відкосом уступу з горизонтальною 

поверхнею, називається кутом відкосу уступу. Лінія перетину відкосу уступу 

з його нижньої чи верхньої майданчиком називається верхньої або нижньої 

бровкою уступу (Рисунок 5, позиція 2) 

Торець заходки або відкіс уступу, зображений на рисунку 7 , де 

безпосередньо виконуються гірничі роботи, називається забоєм. 

 

 
 

Рисунок 7 - Забой - торець заходки 
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Забой є основним місцем навантаження гірської маси в автосамоскиди 

екскаваторами (Рисунок 8) або одноковшевими навантажувачами 

(Рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 8 - Навантаження гірничої маси екскаватором в забої 

 

 
 

Рисунок 9 - Навантаження автосамоскида в забої одноковшевим 

навантажувачем 
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Горизонтальна поверхня, що обмежує уступ по висоті, називається 

майданчиком уступу (Рисунок 5, позиція 1). Розрізняють нижню і верхню 

майданчики уступу. Майданчики уступів поділяються на робочі, запобіжні і 

транспортні. 

Майданчик між уступами, який залишають на неробочому борту кар’єра 

для підвищення стійкості та затримання обсипаються з відкосу шматків 

породи називається запобіжною бермою. 

Нерідко на таких майданчиках розміщуються транспортні комунікації 

(автошляхи, конвеєри, рейкові шляхи і т.п.), за якими здійснюється 

переміщення гірської маси. У цьому випадку майданчики називаються - 

транспортною бермою. 

На робочих майданчиках (Рисунок 10) розміщується виїмково-

навантажувальне і транспортне устаткування, здійснюється маневрування 

автосамоскида при установці його під навантаження, розташовуються 

транспортні магістралі. 

 

 
 

Рисунок 10 - Робоча площадка уступу 
 

Є декілька схем навантаження гірничої маси в автосамоскиди на уступі. 

Уступ з нижнім навантаженням (Рисунок 11, а) характеризується 
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розташуванням автосамоскида і навантажувального устаткування на 

нижньому майданчику уступу. 

Уступ з верхнім навантаженням (Рисунок 11, б) має розташування 

навантажувального обладнання на нижньому майданчику і автосамоскида на 

верхньому майданчику уступу. В обох схемах уступ розробляється 

самостійними засобами розпушування, виїмки і переміщення. 
 

 
 

Рисунок 11 - Схеми навантаження гірської маси в автосамоскид 

а - уступ з нижнім вантаженням; б - уступ з верхнім вантаженням; в - підуступи;  

h- висота уступу; h1 і h2 -висота підуступів; α - кут відкосу уступу. 
 

Частина уступу по висоті, що розробляється самостійними засобами 

рихлення, навантаження, але обслуговується транспортом, загальним для 

всього уступу, називається підуступом. (Рисунок 11, в). Уступи, що 

знаходяться в одночасній розробці, становлять робочу зону кар’єра 

(Рисунок 12) 

 

 
 

Рисунок 12 -Робоча зона кар’єра 
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Пунктами розвантаження автосамоскидів є внутрішні і зовнішні відвали 

при переміщенні розкривних порід. Відвали являють собою насип пустих 

порід (Рисунок 13), розташовану за межами кар’єрного поля (зовнішні 

відвали) або у виробленому просторі (внутрішні відвали). 
 

 
 

Рисунок 13 - Зовнішній відвал порожньої породи 
 

Пунктами розвантаження автосамоскидів є також перевантажувальні 

пункти (Рисунок 14), території складів і приймальні бункери збагачувальних 

фабрик. 
 

 
 

Рисунок 14 - Розвантаження автосамоскид в приймальний бункер 
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Крім розглянутих ділянок роботи, автомобільний транспорт широко 

використовується при підготовці поверхні родовища для будівництва 

поверхневого комплексу і проведення гірничих виробок, відновленні 

поверхні (рекультивація) кар’єрного поля після закінчення гірничих робіт. 

 

Контрольні запитання 

1. Призначення земельного відводу кар’єра. 

2. Як використовується автомобільний транспорт на поверхні. 

3. Як обмежується вироблений простір на поверхні землі. 

4. Основні пункти навантаження автосамоскидів у кар’єрі. 

5. Чи має дно кар’єру фіксовані розміри. 

6. Що являє собою борт кар’єру. 

7. Призначення запобіжної берми. 

8. Призначення транспортної берми. 

9. Основні пункти розвантаження автосамоскидів. 

10. Розкрийте поняття заходка уступу. 

11. У чому відмінність між уступом і підуступів. 

12. Призначення робочого майданчика уступу. 

13. Де розташовується на уступі забій. 

 

Критерії оцінювання: 

При належному виконанні і захисту роботи максимальна оцінка становить 

5 балів. 

 

Вимоги до оформлення роботи 

Пояснювальна записка повинна бути оформлена машинним способом 

на одній стороні аркуша білого паперу формату А4. Текст друкується 

шрифтом Times New Roman, розмір 14, через півтора інтервали. Розміри 

полів, які рекомендуються: верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не 

менше 10 мм, ліве - 25 мм. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. 

Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами, 

дотримуючись наскрізної нумерації впродовж всієї роботи. Номером першої 

сторінки є титульний аркуш. У записці потрібно вживати стандартизовані 

найменування, позначення та одиниці фізичних величин (система СІ). 

Скорочення слів і словосполучень подавати відповідно до чинних стандартів 

з бібліотечної та видавничої справи. 
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Перелік посилань: 

При створенні методичних вказівок до практичних робіт «Основні 

поняття про місце роботи автотранспорту на відкритих гірничих роботах» 

були використані матеріали із літературних джерел. 

1. Ржевский В.В. Открытые горные работы 

2. Анистратов Ю.И. Технология открытых горных работ: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Недра, 1984.- 287с. 

3. Дриженко А.Ю. Карьерные технологические горнотранспортные 

системы: могр./ - Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011 – 542с 
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