
ПАЛИВНА ТА ДОБУВНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

2.1. Добувна промисловість

2.1.1. Загальна характеристика
Гірнича справа зародилася разом з людським суспільством, і поки існує на 

Землі людина, вона не перестане займати значне місце в економічній діяльності 
людства.

Розвиток гірничої справи характеризується постійною взаємодією людини 
та природи у процесі видобутку корисних копалин. Ця взаємодія та протидія з 
природою йдуть у боротьбі за стійкість бортів кар’єрів проти їх зсунення, з тис
ком гір у підземних гірничих розробках, з раптовими викидами газу тощо.

У зв’язку з цим людина повинна досліджувати закономірності поведінки 
порід, їх фізичні властивості та в постійній боротьбі з природними явищами об
рати раціональні засоби видобутку корисних копалин. Люди помітили, що зміна 
пори року, тепла та холоду руйнує породи: у тріщини надходить волога, і при її 
заморожуванні стінки тріщин різко розкриваються, масив гірських порід тріска
ється та руйнується. Помітили вони також, що й при нагріванні породи розтріс
куються або м’якшають. Тому для примітивної технології видобутку корисних 
копалин використовувалися вогнища та заморожування.

Суттєвим етапом у розвитку видобутку корисних копалин є впровадження 
металевих інструментів (особливо залізних). З’явилися сокири, клинки, кувалди, 
кайла. Тепер можна було вставляти в тріщини клинки, забивати їх кувалдою, 
потім відокремлювати шматки породи від масиву.

Засоби механізації праці визначали види робіт та виробничі процеси з видо
бутку корисних копалин. Машини та устаткування визначили засоби розкриття, 
підготовки та системи розробки корисних копалин. Ця закономірність сьогодні 
проявляється ще більш чітко, особливо з переходом гірських робіт на більші 
глибини. Цілком імовірно, що люди у різний час і у різних місцях прийшли до 
отримання металів з руд незалежно один від одного. Після кам’яного та бронзо
вого віків людство вступило в епоху залізного меча і в той же час в епоху заліз
ної сокири та інструменту. У гірничій справі використовували залізні знаряддя. 
Інтенсивне зростання міст, розвиток торгівлі та ремесел, який почався наприкін
ці середніх віків, привели до того, що за феодалізму гірничій справі надавали 
дуже великого значення.

З початком капіталістичних відносин відбувається економічний підйом, 
який значно впливає на суспільство в цілому та на розвиток гірничої справи зок
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рема. Це привело до підвищеного попиту на залізо і, відповідно, на залізні руди, 
деревне та кам’яне вугілля.

Історія гірничої справи – це історія поступового перекладання на машини та 
прилади функцій людини. Сучасні методи гірничої справи відрізняються від мето
дів, які використовувалися у минулі століття. Але сутність їх однакова – комплекс 
робіт по відокремленню від масиву гірських порід, їх транспортування, підняття та 
переробка. Ці процеси супроводжуються проходженням та підтриманням гірничих 
розробок і забезпечуються вентиляцією, водовідливом та каналізацією.

Розвиток суспільства з часу його зародження й становлення пов’язаний з 
використанням мінеральної сировини, яка вилучається з надр землі. Використан
ня цієї сировини постійно зростає. За період з 1961 по 1988 рр. добуто понад 
44 % всієї кількості вугілля, вилученої з надр з початку XX століття, майже 55 % 
– залізної руди, більше 73 % – нафти, 78 % – природного газу, 67 % – калійних 
солей, 72 % – фосфоритів, майже 80 % – бокситів. Із загальної кількості урану, 
добутого в капіталістичних країнах з початку його промислового освоєння, по
над 77 % припадає на 1965-1985 роки. Інтенсивно розвивається видобуток бок
ситів, апатитів, залізної руди та легуючих металів. Так, з 1955 по 1985 рр. світо
вий видобуток бокситів зріс в 11 разів, апатитів – у 10,5, фосфоритів та калійних 
солей – більш ніж у 5, молібдену – майже в 7, нікелю та кобальту – в 4,5, залізної 
та хромітової руди – в 3,5 раза. Ця тенденція зберігається і донині.

Передбачається, що зростання світового видобутку найбільш важливих ви
дів корисних копалин складе не менше 1-2 % на рік, а загальна їх кількість, яка 
вилучена з надр у 1981-2000 роках, оцінюється такими цифрами: світовий видо
буток залізної руди – 19-22 млрд. т, міді – 130-140 млн. т, нікелю – 12-14 млн. т, 
молібдену – 2,1-2,2 млн. т.

Але запаси мінерально-сировинних ресурсів, особливо ті, які знаходяться в 
землі, майже не відновлювані. 

У табл. 2.1.1 наведено дані про розвідані та вивчені запаси корисних копа
лин. З таблиці випливає, що до 2000 року запасів вугілля, залізної, марганцевої 
та хромової руд, фосфатної сировини та калійних солей при використанні на 
рівні того ж періоду повинно вистачити ще на 100-300 років. Але запасів поліме
талевих руд, які містять Ni, Co, W, Mo, Cu, Pb, Zn, Sn, а також азбесту та особли
во самородної S залишається на 30-60 років і менше.

Проблема вичерпності мінеральних ресурсів має три аспекти: фізична ме-
жа вичерпності, коли який-небудь мінерал або гірська порода повністю вичер
пуються (наприклад самородне золото, срібло, нафта); екологічний – у разі роз
робки сировини в таких масштабах і темпах, що ставиться під загрозу існування 
людини (зростання вироблених просторів, осідання поверхні, порушення гідро
логічного режиму грунтових та підземних вод, їх мінералізація вище допустимо
го вмісту), та економічний, який визначається сукупністю технічних, технологі
чних, соціальних та економічних факторів.

В оцінці стану мінерально-сировинної бази, окрім кількості, не менш важливу 
роль відіграє якість запасів. У всьому світі вона має тенденцію постійного погір
шення: росте зольність вугілля, знижується концентрація металів у гірській масі. 
Так, у США вміст міді в рудах зменшився з 2,5-3,0 % на початку століття до 0,8-
0,7 % до кінця 70-х років. За 30 років у районах, багатих на поліметалеві руди 
(Австралія, Канада, США, Мексика), середній вміст Cu та Zn знизився в 2-2,5 раза.
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Таблиця 2.1.1
Запаси та споживання основних видів мінеральної сировини у світі 

на 1980-2005 роки (за Г.А. Мирліним)

Види 
сировини

Запаси сировини Споживання

Початок 
1982 р.

Початок 
2000 р.

1980 р. 1985 р. 1990 р. 2000 р. 2005 р.

Вугілля, млн. т 719 817 780 000 1 470 1 532 1 612 2 326 2 800

Залізні руди, млн. т 89 283 130 500 517,5 607 713 980 1 150

Марганцеві руди, 
млн. т

2 343 2 900 11,5 14,0 18,0 27,0 31,0

Нікель, тис. т 36 335 51 015 580 745 870 1 155 1 325

Кобальт, тис. т 1 891 3 250 21,0 26,2 35,0 52,5 59,8

Вольфрам, тис. т 1 650 2 381 45,8 54,0 62,2 72,6 83,1

Молібден, тис. т 6 784 10 450 73,3 96,8 122,3 204,0 265,4

Боксити, млн. т 12 637 20 100 11,8 16,8 22,3 34,3 33,4

Хромові руди, 
млн. т

3 504 3 547 6,45 8,52 10,06 12,83 14,50

Мідь, млн. т 390 541 7,24 8,63 9,80 12,58 14,25

Свинець, млн. т 109 161 3,36 3,58 4,05 5,00 5,55

Цинк, млн. т 147 255 4,56 5,40 6,35 8,20 9,30

Олово, тис. т 2 946 4 330 179 196 211 250 275

Фосфатна сирови
на, тис. т

31 276 31 320 83,98 98,25 114,70 154,33 179,0

Калійні солі, млн. т 16 220 15 427 15,70 18,19 23,22 35,81 44,50

Сірка самородна, 
млн. т

319 567 37,89 41,44 47,65 57,17 62,65

Азбест, млн. т 71 119 2,72 3,16 3,67 4,95 5,75

Родовища корисних копалин розташовані досить нерівномірно. Розвинені 
капіталістичні країни – США, Канада, Австралія, ПАР – мають великі запаси 
окремих видів мінеральної сировини; в них сконцентровано 67 % залізної руди, 
85 – марганцевої, більш ніж 70 – хромітів, Pb, Zn, Hg, більше 90 % – калійних 
солей. В країнах Ближнього та Середнього Сходу сконцентровано більше 2/3 
доведених запасів нафти всього капіталістичного світу. У надрах країн, що роз
виваються, знаходиться 90 % кобальту, 87 % олова, 74 % бокситів, 60 % 
міді.

Розділ 2. ПАЛИВНА ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій44

За багаторічний період існування гірничодобувної промисловості на повер
хні та в надрах землі накопичилася велика кількість раніше некондиційних, тоб
то бідних, запасів корисних копалин, які зараз за своїми якісними характеристи
ками стали на одному щаблі з природними родовищами, які заново освоюються. 
Окрім того, продукти переробки корисних копалин, такі як пуста порода, хвости 
збагачення, зола фабрик, шлаки заводів, червоний шлам, у ряді випадків можуть 
бути рівноцінними замінниками природних мінеральних утворень.

Подальший розвиток та зміцнення мінерально-сировинної бази країн мож
ливий за різними напрямками: 

 розширення пошукових та геолого-розвідувальних робіт для виявлення 
великих та багатих родовищ корисних копалин на великих глибинах, збі
льшення об’ємів розвіданих запасів на діючих гірничих підприємствах; 
покращення географічного розташування розвіданих запасів по гірничоп
ромислових регіонах;

 більш широке використання родовищ корисних копалин, розташованих у 
зоні морських схилів, шельфів на дні Світового океану;

 створення та використання принципово нових, нетрадиційних, високоефе
ктивних засобів геологічної розвідки корисних копалин, ресурсозберігаю
чих засобів добування, збагачення та переробки мінеральної сировини;

 комплексне освоєння родовищ корисних копалин та використання міне
ральної сировини;

 детальне обстеження, вивчення, оцінка та постановка на облік запасів 
техногенних родовищ, тобто мінеральних накопичень, у надрах та на по
верхні, які утворилися під впливом людської діяльності;

 скорочення втрат мінеральної сировини на всіх етапах освоєння та вико
ристання запасів надр, особливо на стадіях збагачення та переробки міне
ральної сировини;

 залучення у розробку запасів корисних копалин, які раніше не вилучалися;
 створення нових родовищ та матеріалів, які замінюють продукцію міне

рально-сировинного комплексу, органічний синтез мінеральної сировини 
та отримання штучних продуктів (діамантів, рубінів, слюди, конструкцій
них матеріалів та ін.).

У розв’язанні цих проблем закріплення та розвитку мінерально-сировинної 
бази значне місце належить гірничодобувній промисловості. Чим краще та якіс
ніше освоюються родовища корисних копалин, чим комплексніше використову
ється мінеральна сировина та утилізуються її продукти, тим менше треба зусиль 
геологів, менше трудових, матеріальних та фінансових ресурсів витратиться на 
введення в експлуатацію нових родовищ та будівництво нових переробних підп
риємств.

Характер та ступінь використання мінерально-сировинних ресурсів обумо
влені рівнем розвитку гірничодобувної промисловості. В гірничодобувній про
мисловості сконцентровано 40 % капіталовкладень, біля 30 % – виробничих 
фондів. Корисні копалини займають майже 40 % річного вантажообігу на заліз
ничному транспорті, а на річковому та морському – до 50 %. Загальні витрати 
на транспортування мінеральної сировини з урахуванням палива оцінюються в 
30-35 % їх собівартості на місцях видобування. Якщо прийняти частину націо
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нального прибутку, який отримується за рахунок ресурсів, за 100 %, то корисні 
копалини забезпечують 70 %, а земля, ліс, вода – 30 %. Зараз загальна кількість 
гірської маси, яка переміщується на планеті протягом року, – близько 100
млрд. т.

2.1.2. Основні процеси гірничого виробництва

У гірничій справі здійснюється трудова діяльність людини у процесі гірни
чого виробництва, при якому відбувається видобування (вилучення з надр землі) 
корисних копалин з метою використання у промисловості, на транспорті та в 
побуті. Гірниче виробництво характеризується взаємодією людини з надрами в 
союзі з природою.

Гірнича справа вважається мистецтвом, оскільки потребує високої майстер
ності, глибоких знань та творчого підходу при взаємодії людей із природою з 
урахуванням всієї її складності, постійного розвитку у часі та у просторі, мережі 
підземних виробок та комунікацій.

Гірничі науки являють собою комплекс наук про склад та стан корисних 
копалин, гірських порід та їх масивів у межах відводів для гірничих підпри
ємств, про технології та технологічний зв’язок масивів гірських порід з комплек
сом гірничих виробок, технічні засоби та організацію їх добування з надр, пер
винну переробку (збагачення), а також про будівництво спеціальних підземних 
та надземних споруд.

Для всіх галузей гірничого виробництва та всіх гірничих наук характерни
ми є багатогалузевий природний, технічний та економічний підхід до вирішення 
наукових і виробничих задач, комплексний підхід до використання корисних 
копалин у поєднанні з мінімальними збитками для природи.

Видобутку корисних копалин передує їх розвідка для пошуку родовищ, 
визначення кількості та якості корисної копалини, встановлення основних еле
ментів її залягання у надрах і характеру та властивостей оточуючих порід. За 
детальністю та повнотою вивчення родовищ корисних копалин розвідувальні 
роботи поділяються на пошуки, попередню розвідку, детальну та експлуатаційну 
розвідку, коли під час видобутку корисної копалини треба додатково уточнюва
ти окремі елементи залягання або відшукувати нові його частини. 

Коли виявлені та підтверджені достатні запаси корисної копалини, а також 
технічна та економічна доцільність її використання, починається будівництво 
гірничого підприємства. 

На практиці гірничих робіт виділяють два головні способи розробки родовищ 
твердих корисних копалин: підземний та відкритий. Підземним називають спо
сіб, при якому родовища розробляють за допомогою підземних гірничих виробок. 
На противагу цьому особливістю відкритого способу розробки є те, що при ньому 
родовища розробляються за допомогою відкритих гірничих виробок. Підземні гір
ничі виробки можуть при цьому використовуватися лише в деяких випадках, на
приклад, для розташування конвейєрів у похилих виробках для подання руди з 
кар’єру, для подання залізничних потягів для навантаження руди з-під дна кар’єру 
або для осушення водоносних порід. Ряд родовищ корисних копалин розробляють 
комбіновано: верхню частину – відкритим, а нижню – підземним способом.
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Коли ствол досягає наміченої глибини, то від нього проводять комплекс 
виробок приствольного двору, необхідних для обміну навантажених вагонів на 
порожні, навантаження ємкостей, які підіймаються, обслуговування підземного 
господарства та сполучення стволів з головними вентиляційними виробками 
(квершлагами, штреками). У приствольному дворі будують основні камери, в 
яких розміщуються електропідстанція, насосна та інше.

Після розтину родовища та проходження необхідної кількості підготовчих 
виробок приступають до очисних робіт, безпосередньою метою яких є вилучен
ня корисних копалин з родовищ. Забої, в яких відбуваються очисні роботи, нази
вають очисними забоями, а виробки, які утворюються при цьому, – очисними 
виробками. Сукупність підготовчих та очисних виробок, визначений порядок їх 
проведення у часі й у просторі та спосіб здійснення очисного вилучення корис
них копалин називають системою розробки. На вибір способу розтину та систе
ми розробки суттєвий вплив мають елементи залягання родовища, серед яких 
відмітимо кут падіння та потужність.

Системи розробки пластових родовищ відрізняються від систем розробки 
рудних родовищ, які мають неправильну форму та часто значну потужність.

Підземний устрій шахти дуже складний. У ній є господарство по забезпе
ченню виробництва електроенергією, служби, які відають вентиляцією (за хви
лину потужні вентилятори проганяють 20-30 м3 повітря), відкачуванням води (до 
600 м3/год); у ній є штреки, ходки, вентиляційні та вантажні штреки, прокладені 
кілометри конвейєрів, є залізниця, по якій маленькі електровози перевозять ваго
нетки [4]. Але головне робоче місце в шахті – очисний забій або лава: тут добу
вається корисна копалина.

Лава – це підземний коридор, який розрізає по горизонталі вугільний пласт. 
Його довжина близько 200 м, а ширина – біля 3 м, висота менше 1 м (висота ла
ви дорівнює товщі вугільного пласта).

Оскільки вугільний пласт залягає під нахилом у декілька градусів, розрізня
ють верх лави та низ. Перпендикулярно до кінців лави проведені два ходки –
верхній штрек та нижній штрек. Вздовж усього 200-метрового коридора, біля 
самого вугільного пласта, змонтований струговий прилад. За його допомогою 
вугілля руйнується та потрапляє на скребковий конвейєр, який виносить паливо 
у нижній штрек, звідти по стрічковому конвейєру вугілля рухається далі – до 
вагонеток. Струговий прилад, вибираючи вугілля, весь час рухається вперед. За 
ним шахтарі пересувають і кріплення. Вже непотрібна задня частина забою, яка 
звільнилася від даху, від гірського тиску обвалюється. Таким чином лава, весь 
час рухаючись, постійно зберігає свої параметри.

Іноді вироблений простір повністю або частково заповнюється порожньою 
породою (закладкою), яка запобігає обваленню даху та охороняє земну поверх
ню від провалів і дозволяє значно знизити втрати в надрах корисних копалин 
при їх вилученні. 

Для створення безпечних умов досконалої роботи в очисних забоях створе
но багато конструкцій механізованих комплексів для видобутку вугілля та інших 
корисних копалин. Виробки розтину сприймають також тиск гірських порід. Для 
забезпечення стійкості гірських виробок, тобто збереження форми поперечного 
перерізу та заданих розмірів, існує рудникове кріплення різних конструкцій та з 
різними параметрами.
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При розробці рудних родовищ шахтне поле, як і при розробці пластових 
родовищ, поділяється на поверхи, вертикальна висота яких від 25 до 100 м. За 
висотою поверхи можуть поділятися на підповерхи, а за проляганням – на блоки, 
які вилучаються. Механізація та організація очисних робіт при розробці рудних 
родовищ є простішою, ніж при розробці вугільних, бо внаслідок більшої міцнос
ті руди вилучення її відбувається майже виключно за допомогою вибухових ро
біт, а завдяки переважно крутому заляганню рудних тіл доставка руди до відка
точного штреку частіше здійснюється під дією сили тяжіння без використання 
механічних пристроїв. Підтримання очисного простору при розробці рудних 
родовищ здійснюється за рахунок залишання невийнятих ціликів (стовпів) руди 
та породи, укріплення виробленого простору, закладкою, магазинуванням руди 
(тимчасовим залишанням в очисному просторі відбитої руди для підтримання 
бокових порід). Через велике різноманіття умов залягання рудних родовищ у 
практиці видобування руд існує дуже багато видів систем їх розробки. Кам’яна 
сіль зазвичай залягає у вигляді камер значних розмірів або потужних пластів. 
Такі родовища розробляються камерами шириною 15-20 м та довжиною 25-50 м 
і більше. Висота камер повинна досягати 25-30 м й більше. Між камерами для 
підтримки товщі покриваючих порід залишаються цілики солі шириною, яка 
приблизно дорівнює ширині камер.

Кухонна сіль може бути отримана також із розчинів кам’яної солі (розсолів). 
При підземному видобуванні розсолів у пластах кам’яної солі вимиваються за
звичай порожнини циліндричної форми, які охороняються від обвалення цілика
ми. В залежності від кліматичних умов та характеру розсолів кухонна сіль або 
випарюється (на озерах та лиманах), або виморожується (у північних районах), 
або виварюється на спеціальних заводах із розсолів соляних джерел.

Для повнішого вилучення корисних копалин при підземному добуванні 
намагаються робити більшими розміри камер та очисних забоїв та меншими роз
міри ціликів і стелин. Але зі збільшенням розмірів камер починається довільне 
обвалення стелин та порожніх порід, і тоді всю руду з камер доводиться випус
кати з домішками порід (відбувається розубожування руд). Окрім того, зі збіль
шенням глибини розробки підвищується гірський тиск і умови стійкості камер 
погіршуються.

Добуті в шахті корисні копалини доставляються із очисного забою на земну 
поверхню до залізничних бункерів на збагачувальну фабрику. При цьому транс
портування вантажів з очисного забою до відкаточних виробок називають дос-
тавкою, а транспортування у вагонетках по горизонтальних або з нахилом до 
30° рейкових шляхах – відкаткою. Транспортування вантажів по виробках з 
кутом нахилу більше 30° називають підйомом, якщо вантаж переміщується у 
спеціальних ємкостях (скипах) або вагонетках, встановлених на платформах. У 
шахті також здійснюється транспортування порожньої породи, яка отримується 
при проходженні та ремонті гірських виробок, від забою до поверхні, а також 
перевезення людей та матеріалів до місця робіт. Корисні копалини та порода 
доставляються у приствольний двір (комплекс виробок біля стволів шахти), де 
переробляються, а потім по стволу шахти підіймаються на земну поверхню. Під
няття по стволу здійснюється або у вагонетках, або у великих металевих ємнос
тях – скипах, вантажопідйомність яких – до 50 т.
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На поверхні шахти є комплекс будівель та споруд для переробки вантажів, 
обслуговування людей та забезпечення всіх виробничих процесів у шахті.

У підземних виробках накопичується вода, яка по водозбірних канавках у 
підошві кожної виробки стікає у спеціальні водозбірники в районі приствольно
го двору, а потім викачується на поверхню землі насосами, встановленими в на
сосній камері. Для вилучення води на поверхню з шахт або рудників з глибини 
1000 м та більше в стволі будують проміжну насосну камеру.

Для нормальної та безпечної роботи під землею всі підземні виробки по
винні бути забезпечені свіжим повітрям, що досягається провітрюванням для 
видалення продуктів вибухових робіт, пилу, газів та нормального самопочуття 
людей. При цьому повинно бути забезпечено підтримання у гірничих виробках 
нормальної температури та вологості.

При підземному способі розробки основні виробничі процеси відбуваються 
у підземних гірничих виробках. Підприємства по видобутку вугілля називають 
шахтами, по видобутку руди – рудниками. Головні виробничі процеси на руд
нику та в шахті пов’язані з вилученням корисних копалин та доставкою їх на 
поверхню землі, іноді з великих глибин.

Але іноді при видобутку корисних копалин всередині гори доводиться опу
скати корисні копалини та підіймати людей на велику висоту.

Іноді з поверхні землі йде в’їзд у рудник по спіралі навколо рудного тіла. 
Витки мають нахил до горизонталі 8-10°, а загальна довжина спірального ствола 
досягає 1,5 км. З цього спірального виїзду проходять до рудного тіла горизонта
льні виробки – квершлаги через кожні 24 м по вертикалі. Бувають шахтні стволи 
ще більш незвичайними.

Коли корисні копалини виходять на поверхню або залягають під невеликим 
(до 80-120 м) шаром порожніх порід, то вони розробляються відкритим спосо
бом. При цьому основні процеси гірничих робіт відбуваються у гірничих вироб
ках незамкненого контуру, відкритих в атмосферу – наземних. Відкритий спо-
сіб розробки використовують при видобутку вугілля, руд чорних та кольорових 
металів, гірничотехнічної сировини та будівельних матеріалів. Порівняно з пі
дземними він забезпечує більш повне вилучення корисних копалин, більш висо
ку продуктивність праці, зазвичай нижчу собівартість видобутку корисних копа
лин, його більші масштаби, безпечні умови роботи та сприятливі умови для за
лучення високопродуктивних і великих машин. Одночасно з цим слід відмітити, 
що при відкритому способі необхідно виймати з надр Землі порожніх порід в 
декілька разів більше, ніж корисних копалин. Окрім того, провітрювання атмос
фери в кар’єрах здійснюється важче, і завдається велика шкода навколишньому 
середовищу. Основними етапами відкритої розробки родовищ є підготовка пове
рхні, осушення, розтин та експлуатація родовища, відновлення порушених гір
ничими роботами земель (рекультивація). 

Здійснення розкривних та добувних робіт на кар’єрах включає процеси від
бивання, навантаження, транспортування та розвантажування порожніх порід та 
корисних копалин (рис. 2.1.2).
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Рис. 2.1.2. Загальний схематичний вигляд великого 
гірничозбагачувального комбінату:

1 – кар’єр; 2 – відвали розкривних та порожніх рудовмісних порід; 
3 – вантажне відділення; 4 – дробильна, збагачувальна та агломераційна 

фабрики; 5 – водосховище; 6 – сховище пилувато-піщаних відходів збагачення 
(шламосховища)

Відбивання полягає у відділенні породи або корисних копалин від цілика з 
одночасним розшаруванням їх, достатнім для навантаження з метою транспорту
вання. Відділення від цілика та розшарування міцних порід здійснюються за допо
могою буровибухових робіт, навантаження – за допомогою екскаваторів. При м’я
ких або попередньо розшарованих породах відбивання та навантаження є вийма
льними процесами, які здійснюються екскаваторами або іншими машинами.

Вийнята порожня порода переміщується у відвали, які можуть розташову
ватися в межах (внутрішні відвали) або за межами (зовнішні відвали) розроблю
ваної ділянки. Добуті корисні копалини транспортуються за межі кар’єру на 
склади або в приймальні бункери заводів, фабрик чи електростанцій або на заліз
ничні станції для відправлення споживачам. На відкритих роботах широко вико
ристовується гідромеханізація, при якій порушення порід, їх транспортування та 
закладання здійснюються енергією води, яка рухається. При розробці розсипних 
родовищ вода може бути використана для збагачення. Видобуток крихких порід, 
які містять корисні копалини (переважно розсипи золота, платини та олова), з-
під води природних та штучних водойм здійснюється за допомогою драг.

Інтерес до родовищ корисних копалин, які залягають у морях та озерах на 
значній глибині під водою, дуже великий.

Слід відмітити, що на шахтах з гідравлічним видобуванням вугілля засоби 
гідромеханізації частково використовують на відбиванні вугілля (гідромонітори) 
і головним чином на транспортуванні вугілля від забоїв до приствольного двору 
та на гідропіднятті вугілля з шахти по стволах на поверхню.
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Кінцевим процесом гірничого виробництва є збагачення корисних копалин, 
яке складається з первинної обробки сировини шляхом механічного розділення на 
компоненти з виділенням концентратів. Цим досягається приведення добутої сиро
вини у стан, який забезпечує можливість безпосереднього використання (будівельні 
матеріали, коштовне каміння, вугілля) або подальшої технологічної переробки 
(різні руди). Збагачення корисних копалин відбувається на спеціальних збагачува
льних фабриках. Іноді збагачування пов’язане з видобуванням сировини (первинне 
збагачування в забої за рахунок сортування копалини та вилучення з неї порожніх 
включень і порід, рудорозробка, збагачення на драгах та при гідравлічній розробці).

2.1.3. Проведення підземних гірничих виробок

Комплекс робіт по проведенню підземних гірничих виробок є основою гір
ничих виробок і призначений для виконання прийнятого способу розтину та під
готовки шахтного поля, відтворення фронту видобутку корисних копалин на 
діючих гірничодобувних підприємствах або для будівництва тунелів різного 
призначення, підземних комунікацій, бункерів, сховищ та ін.

При проведенні підземних гірничих виробок вирішуються три основні зада
чі: руйнування масиву гірських порід, видалення продуктів руйнування за межі 
контуру виробки, забезпечення стійкості оголених поверхонь в гірських породах 
(зазвичай шляхом будівництва укріплень різних конструкцій). У результаті здій
снення комплексу робіт по проведенню виробок отримують порожнини в масиві
гірських порід визначених форм та розмірів, які мають достатню стійкість протя
гом визначеного терміну, тобто порожнини, які забезпечують протягом певного 
періоду часу виконання різних функцій цільового призначення. Проведення гір
ничої виробки завжди є самостійним виробничим процесом, який характеризу
ється сукупністю послідовних дій. Виробничими операціями процесу проведен
ня гірничої виробки є окремі завершені його елементи. При буро-вибуховому 
способі проведення гірничої виробки окремими виробничими операціями є бу
ріння шпурів, їх заряджання та підривання, навантаження гірської маси, кріплен
ня (обмін та відкатка вагонеток з породою), настилання шляхів.

Технологія проведення гірничої виробки є сукупністю засобів та методів, які 
використовуються для створення в масиві гірських порід порожнин. При цьому 
під методом розуміється найбільш суттєве компонування робіт, яке обумовлене 
кількістю та взаємозв’язком виробничих операцій у часі та в просторі. Засоби ха
рактеризуються конструкціями обладнання та укріплення, яке використовується.

При комбайновому способі проведення виробок здійснюється руйнування 
забою робочим органом комбайну, навантаження гірничої маси та її видалення, 
кріплення виробки. При цьому використовуються комбайни вибіркової дії для про
ведення тривалих виробок в породах з коефіцієнтом міцності f < 4 та при посилен
ні конструкції в породах з f < 7. Комбайни бурового типу використовуються на 
шахтах при видобуванні калійних солей, а також при проходженні тунелів. Для 
скорочення витрат на підтримання стелі, підземні гірничі виробки проводять вели
ким перетином (20-25 м2 та більше) арочної форми для забезпечення запасу на оса
дження, кріплення та знімання ґрунту. Чотирисегментні металеві арки масою до 
42 кг/м не лише дозволяють витримувати високі навантаження від гірського тиску, 
але й забезпечують підвішування до них значного за вагою обладнання. 
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Для підвищення стійкості підземних гірничих виробок їх розташовують в 
найбільш міцних породах. При проведенні підготовчих виробок по викидонебез
печних пластах та породах для боротьби з раптовими викидами вугілля, газу та 
порід застосовують регіональні й локальні заходи. З регіональних заходів вико
ристовують початкову розробку захисних пластів, з локальних – струшувальні 
вибухи, нагнітання в пласт або в породи рідин під високим тиском, буріння свер
дловин та щілин.

Для підвищення стійкості підземних гірничих виробок використовують 
кріплення різних конструкцій, тампонаж прилеглого до виробки масиву гірських 
порід або його хімічне зміцнення. З метою зменшення деформацій гірничі виро
бки розташовують поза зонами можливої підробки або захищають їх охоронни
ми ціликами чи смугами зі штучно створених матеріалів.

Різні види деформації порід на глибині при проведенні в них гірничих виро
бок визначаються розвантаженням реально діючих природних напруг, які у вер
хній частині земної кори, особливо поблизу поверхні, представляють систему
локальних полів напруг, які змінюються в просторі та часі.

Природні напруги формуються під дією в поєднанні сил: гравітаційних 
(вага породи), тектонічних (включаючи космо- та сейсмогенні), газо- та гідроди
намічних, геотермічних та кристалізаційних. Існує тісний взаємозв’язок між вла
стивостями, напругами та деформацією порід. Показники щільності, міцності та
деформованості породи, а також гнучкий режим підземних вод безпосередньо 
залежать від їх стану: одночасно величини та розподіли напруг в масиві порід 
визначаються їх фізико-механічними властивостями.

Вивчення досвіду та характеру руйнування порід біля виробок дозволило 
встановити закономірності цих явищ. Навколо підземних гірських виробок від
бувається зональна дезінтеграція порід у вигляді чергування сильно роздрібне
них та слабко порушених зон. Форма цих зон у просторі близька до форми виро
бок, а їх число й розміри залежать від будови масиву, механічних властивостей 
порід та величини відносних напруг, діючих в масиві.

2.1.4. Гірниче виробництво та екологія

Сьогодні проблеми екології охопили всі країни та континенти, торкнулися 
інтересів та потреб кожного мешканця на планеті, набули загального, глобально
го характеру. Цей стан обумовлений рядом обставин, з числа яких слід виділити 
наступні:

 співвідношення за масштабами прояву та ступеня впливу на навколишнє 
середовище процесів та виробництв, які створюються руками та волею 
людини, з природними процесами, які протікають у природі;

 в забрудненні навколишнього природного середовища значна частка при
падає на мінерально-промисловий комплекс.

Вплив гірничого виробництва на природне середовище починається з гео
логорозвідувальних робіт.

Тут можна виділити такі види порушень навколишнього середовища:
 геомеханічні (зміни природної структури гірського масиву, рельєфу міс

цевості, поверхневого шару землі, ґрунтів, у тому числі вирубування лі
сів, деформація поверхні);

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 53

 гідрогеологічні (зміна запасів, режиму руху, якості та рівня ґрунтових 
вод, водного режиму ґрунтів, винесення у ріки та водойми шкідливих 
речовин з надр землі);

 хімічні (зміна складу і властивостей атмосфери та гідросфери, в тому 
числі й підкислення, засолення, забруднення вод, збільшення фітотоксич
них елементів у воді та повітрі);

 фізико-механічні (забруднення повітря, його підігрів, зміна властивостей 
ґрунтового покриву та інше);

 шумове забруднення, вібрація ґрунту та гірського масиву, викиди породи 
при вибухах; погіршення прозорості атмосфери та інші можливі явища, 
які супроводжують гірничі розробки, негативно впливаючи на навколиш
нє середовище.

Вирубування лісів та порушення рослинності відбувається в місцях відкри
тих розробок, при складуванні на поверхні розкривних порід та відвалів мінера
льної сировини, при прокладенні доріг та будівництві споруд для обслуговуван
ня гірничодобувних підприємств.

Порушення земної поверхні відбувається при розкритті корисних копалин у 
місцях створення кар’єрів, розміщення стволів шахт та надшахтних споруд, при 
підземному видобуванні корисних копалин внаслідок осідання поверхні. При 
вилученні порід просідає поверхня ґрунту. Западини, що утворюються, заповню
ються водою. Таке явище спостерігається в Прикарпатті при розробці калійних 
солей. Водойми, що там утворились, досягають глибини 3 метрів.

Гірничі розробки порушують гідроекологію ґрунту, призводять до збіль
шення стоку рудникових та шахтних вод, які несуть значну кількість забрудню
вачів: хлористі сполуки, сірчану кислоту, розчинні солі заліза, марганцю, міді, 
цинку, нікелю та інших. Особливо небезпечними для людини є важкі метали: 
Cd, Mo, Ni, Zn, V, Be, а також метали-отрути – Hg, As, Se, Pb.

Характерно, що важкі метали, які випали на грунт, вільно рухаються разом 
з водою та часто концентруються в донних відкладеннях. Наприклад, біля бере
гів Флориди в 1 кг мулу міститься 1,4 г свинцю, що в тисячу разів більше, ніж в 
нормальних природних умовах. Стало відомим, що навіть ртуть, яка вважалася 
нерозчинною у воді, при осадженні на дно водойми розкладається бактеріями та 
разом з ними потрапляє до їжі риб, а через них – в організм людини, викликаючи 
тяжке захворювання, яке називається “мінемитою” – за назвою японського села, 
де ця хвороба вперше була виявлена. Особливо помітної шкоди природі завда
ють гірничі підприємства, які використовують підземні ядерні вибухи і так звані 
геотехнологічні способи вилучення корисних компонентів з надр, у тому числі 
підземне вилуговування.

Порушення гідрології ґрунтів призводить до зниження врожайності оброб
люваних культурних площ, які прилягають до гірничих відводів, де ведеться 
видобування корисних копалин. При відкритому способі розробки навколо ка
р’єрів зростає депресійна воронка, скорочується живлення водними розчинами 
ґрунтового шару з усіма його наслідками. Так, в районі кар’єру зона активного 
впливу відкритого видобування розповсюджується на 5-15 км. Поблизу кар’єрів 
у радіусі 1,5-2 кілометрів урожайність полів знизилася на 30-50 % внаслідок під
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лужування ґрунтів до рН = 8, зростання в них у 2-3 рази шкідливих домішок ме
талів, які випадають з газопилових викидів, та скорочення живлення водою.

Забруднення атмосфери при веденні гірничих робіт відбувається головним 
чином за рахунок пилу та газів, які утворюються при вибухах, а також природ
ного газовиділення на шахтах та рудниках. Підраховано, що в середньому в світі 
щорічно при здійсненні вибухів виділяється біля 8 млн. т газів, що значно менше 
природного газовиділення, тому що лише на вугільних родовищах в атмосферу 
потрапляє більше 90 млн. т метану.

З наведеного короткого огляду зрозумілим є вплив гірничого виробництва 
на навколишнє середовище. Значення цього фактора з часом буде зростати. 

Експлуатація надр спричиняє відчутний вплив на навколишнє середовище. 
Виводяться з користування великі площі сільськогосподарських угідь, завдається 
шкода ґрунтам, лісам, змінюється гідрологічний режим великих територій та зни
жується їх продуктивність, змінюється навіть рельєф місцевості та рух повітряних 
потоків. Видобуток мінеральної сировини призводить до створення на значних 
площах антропогенно-гірничопромислового ландшафту, для якого характерні як 
поверхневі нагромадження гірничих мас (відвали, терикони, шламосховища), так і 
від’ємні форми рельєфу – кар’єри, зони просадок поверхні над шахтними полями 
тощо. У цих районах відбувається перебудова всієї поверхні, різко збіднюється 
склад первинної рослинності, падає біологічна продуктивність земель, вичерпу
ються ґрунтові води. Зони просадок на рівнинних територіях, навпаки, часто забо
лочуються і вибувають з народногосподарського користування.

Значним джерелом забруднення навколишнього середовища є шкідливі 
гази, а також мінералізовані води, що відкачуються з шахт, кар’єрів та скидають
ся в поверхневі водотоки. Всі поверхневі нагромадження гірських порід стають 
активним джерелом тонкодисперсного пилу. Шахтні породи в териконах, схиль
ні до самозагоряння, забруднюють повітря та ґрунти продуктами горіння, і перш 
за все сірчаними сполуками.

У найбільших гірничопромислових районах світу розробки корисних копа
лин ведуться на площах, що охоплюють тисячі гектарів землі. В США площа 
земельних ділянок, ушкоджених гірничими роботами, складає 2 млн. га.

В Україні найбільші масштаби гірничих робіт на Криворіжжі. Тут поруше
но близько 18 тис. га земель, зокрема відвалами, шламосховищами зайнято бли
зько 12 тис. га.

Прогресивною технологією ведення гірничих робіт, що виключає створення 
відвалів породи і забруднення навколишнього середовища, є підземна розробка 
родовищ із закладанням виробленого простору породою. Повинні проводитися 
роботи щодо рекультивації порушених земель, роботи по гасінню, розрівнюван
ню і озелененню териконів (у Донбасі, Львівсько-Волинському басейні), по збе
реженню родючого ґрунтового шару.

З інтенсивним відкачуванням підземних вод, нафти, газу пов’язані значні 
осідання земної поверхні, що нерідко супроводжуються деформацією споруд, 
заболочуванням місцевості, затопленням прибережних територій.

Відкачування підземних вод викликає зниження їх рівня на всій прилеглій 
території, що призводить до загибелі лісів, зниження родючості ґрунтів.
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Забезпечення повноти вилучення запасів корисних копалин з надр

Методи, що застосовуються для видобутку мінеральної сировини, та еконо
мічні фактори дозволяють здійснювати лише часткове вилучення багатьох кори
сних копалин. На ряді шахт при розробці родовищ у надрах залишається значна
кількість вугілля, залізної руди, кольорових металів, калійних солей та інших 
видів сировини.

При видобутку вугілля залишаються в надрах від 20 до 45 % його розвіда
них запасів, чорних металів біля 20-25 %, руд кольорових металів 20 % і більше. 
При видобутку нафти невилученою залишається більша частина запасів, що ко
ливається від 55 до 70 %.

Відносно високий рівень втрат відмічається на багатьох родовищах Украї
ни. Для вугілля він складає 20 %, для багатих залізних руд у підземних виробках 
15-17 %, гірничохімічної сировини більше 50 %, вогнетривкої сировини 8-10 %. 
Безповоротні втрати залізних руд із заглибленням шахт зростають.

Розмір втрат значною мірою залежить від способу розробки родовищ, а 
також від техніки та технології гірничих робіт.

Підвищенню повноти вилучення сировини найбільше сприяє відкритий, 
кар’єрний спосіб розробки родовищ, на розвиток якого орієнтується гірнича 
промисловість. Розмір втрат при цьому знижується до 3-8 % і лише для складних 
родовищ досягає 10-12 %. Зниження втрат при шахтному видобутку забезпечу
ється закладкою виробленого простору порожньою породою, що дозволяє відмо
витись від ціликів корисних копалин. Розробляти родовище – значить максима
льно використовувати не лише головну корисну копалину, що складає рудне 
тіло, а й усі породи, які добуваються супутньо, перш за все розкривні породи, 
при кар’єрному способі розробки.

Поряд з основною корисною копалиною – вугіллям, залізом, мідними руда
ми – всі складові рудного тіла, а також розкривні та рудовмісні породи повинні 
вивчатися як можлива сировина для народного господарства. Ці породи є свого 
роду відходом гірничодобувних підприємств і, як правило, нагромаджуються у 
відвалах. Площі землі, що займаються цими відвалами, часто значно перевищу
ють площу власне кар’єрних розробок. Питомий вихід порожніх порід на 1 т 
корисних копалин – це так званий коефіцієнт розкриття. У вугільній промисло
вості при шахтному видобутку на 1 т вугілля припадає 0,25-0,31 м3 породи, а при 
кар’єрному – 5-7 м3 розкривних порід. У залізорудній промисловості цей коефі
цієнт коливається від 1-1,5 до 10 і більше, в кольоровій металургії від 1-5 до 10-
20. На окремих марганцеворудних кар’єрах України для одержання 1 т руди до
водиться переробляти до 40 т розкривних порід.

Серед порід, які видаються на поверхню, часто знаходиться велика кіль
кість сировини, що може бути використана для виготовлення цементу, вапна, 
скла, вогнетривких та формувальних матеріалів, силікатної цегли, а також у фар
форово-фаянсовій, паперовій, цукровій та деяких інших галузях промисловості. 
Скельні розкривні породи найчастіше використовуються для виготовлення неру
дних будівельних матеріалів, перш за все будівельної щебінки. В Україні при 
розробці 4000 родовищ корисних копалин щорічно вилучається майже 
2,5 млрд. т гірської маси. В її складі цільова сировина складає в середньому бли
зько 35 %. Решта породи викидається у відвали і безповоротно втрачається. Тим 
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У процесі розробки родовищ підземним способом виділяють три стадії гір
ничих робіт: розтин, підготовку та очисне вилучення. Розтином називають 
забезпечення доступу з поверхні землі до родовища (або його частини) за допо
могою проведення гірничих виробок для створення умов підготовки корисної 
копалини до вилучення.

Гірничі виробки, які мають безпосередній вихід на земну поверхню, нази
вають розтинаючими, або капітальними (стволи, штольні). В період експлуа
тації по цих виробках транспортують корисні копалини, пусті породи, людей, 
обладнання, матеріали, а також через них вентилюють гірничі виробки, роб
лять водовідлив, каналізацію. Запаси корисних копалин, для розробки яких 
проведені всі необхідні виробки розтину, називаються розкритими запасами. 
Правилами безпеки та правилами технічної експлуатації шахт вимагається не 
менше двох виходів з підземних гірничих виробок на земну поверхню: по од
ному з них надходить у шахту свіже повітря, переміщуються люди, порода, 
допоміжні матеріали, вантажі та комунікації, а по другому відходить відпра
цьоване повітря та видаються корисні копалини. Такими виходами зазвичай є 
вертикальні або похилі стволи, а іноді й штольні, які розтинають родовище та 
з’єднані між собою в надрах. Глибина вертикальних стволів досягає 1200 м і 
більше (рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1. Схема розташування гірських виробок:
1 та 2 – відповідно допоміжний та головний (скипи) стволи; 3 – приствольний 
двір; 4 – квершлаг відкаточний; 5 – штрек головний відкаточний (польовий); 

6 та 8 – ходок відповідно вантажний та вентиляційний; 7 – бремсберг; 
9 – штрек поверховий транспортний; 10 – розрізна пічка; 11 – штрек поверховий 

вентиляційний; 12 – квершлаг вентиляційний; 13 – ствол вентиляційний; 
14 – канал вентиляційний; 15 – камера; 16 – обхідна виробка 

приймально-відправного майданчика

Верхнійпласт

Нижній
пласт

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій56

часом серед цих порід знаходяться різноманітні види сировини – нерудної, вог
нетривкої, флюсової та ін.

За рахунок комплексної розробки родовищ в Україні вже виробляються 
вапнякові добрива, формувальні матеріали для литва, дорожній щебінь, керам
зит, цементна сировина.

На п’яти залізорудних гірничозбагачувальних комбінатах Кривбасу щоріч
но скидається у відвали майже 200 млн. м3 твердих скельних порід зі складу роз
кривних та рудовмісних пластів. Їх використання для виробництва будівельної
та дорожньої щебінки незначне. На Нікопольських марганцеворудних гірничо-
збагачувальних комбінатах (ГЗК) у відвали щорічно скидається близько 200
млн. м3 розкривних порід. В їх складі 7,8 млн. м3 керамзитових глин, будівельні 

вапняки, кварцові піски, цегляні глини.
Гірничі розробки в Кривбасі займають десятки тисяч гектарів. У багатомет

ровій товщі порід, що перекривають залізні руди, знаходяться пласти крейдово-
мергельних порід, придатних для виробництва вапняку та цементу, бокситоносні 
породи, а також глини, пісок, гравій. На базі селективного виймання розкривних 
порід працює цементний завод і створюються інші підприємства. 

Проблема відвалів, однак, настільки масштабна, що не може бути повністю 
вирішена шляхом їх використання як сировинних ресурсів. Жодне, навіть таке 
матеріалоємне виробництво, як будівельне, не потребує таких великих об’ємів 
сировини. Крім того, далеко не всі розкривні породи та породи, які добуваються 
супутньо, можуть бути віднесені до корисних копалин. За оцінками геологів 
України, придатними зараз можуть бути 15-20 % розкривних порід.

Площі, зайняті відвалами, як і всі землі, порушені гірничими роботами, під
лягають рекультивації. В Україні гірничодобувними виробництвами зайнято 
близько 190 тис. га землі. Щорічно з цією метою виділяється ще 7-8 тис. га, при
чому до 40-50 % усіх земельних ділянок займається відвалами.

Рекультивація земель після проведення гірничих робіт передбачає збере
ження земельних багатств країни та забезпечення населенню нормальних саніта
рно-гігієнічних умов життя.

Рекультивація – це не обов’язково повернення земельних ділянок до їх 
первісного стану. Адже в ряді випадків, наприклад на місці кар’єру, це неможли
во. В широкому розумінні рекультивація – це приведення ділянок землі в той 
стан, який дозволяє використовувати їх надалі в сільському господарстві, для 
лісових посадок, для будівництва, для створення зон відпочинку. В ряді випадків 
мова йде про створення штучних, але гармонійних ландшафтів, які доповнюють 
природні.

Найпоширенішим типом порушень земної поверхні є відвали. Їх техногенні 
форми дуже різноманітні: конічні, гребенеподібні, плоскі, платоподібні. Іншим 
типом порушень є прогини та провали земної поверхні, що утворюються над 
шахтними полями, а також власне котловани кар’єрів. Серед останніх виділя
ються мульдоподібні з пологими схилами, циркоподібні, трапецієподібні, сухі і 
такі, що затоплюються підземними та поверхневими водами.

Найважливішими етапами відновлення порушених земель є гірничотехніч
на та біологічна рекультивація.

Гірничотехнічна рекультивація передбачає гасіння териконів, формуван
ня плоских відвалів, згладжування схилів, створення терас, засипання понижень. 
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Сплановані поверхні перекриваються глинистою породою, будь-якою грунто
утворюючою породою (лес, супісок) і ґрунтом. Породи ґрунтового покриву ще 
до початку гірничих робіт зрізаються і зберігаються в спеціальних відвалах.

Біологічна рекультивація включає в себе заходи по відновленню ґрунтів 
або створенню на породних відвалах умов, що можуть забезпечити їх родючість. 
З цією метою підбираються найбільш стійкі види рослин і створюються стійкі 
біоценози. На землях, які звільняються від гірничих робіт, створюють орні землі, 
сінокоси, пасовища (сільськогосподарська рекультивація), ведеться насадження 
лісу (лісогосподарська рекультивація). Іноді відроблені глибокі кар’єри викорис
товують під водосховища, ставки (водогосподарська рекультивація). Біологічну 
рекультивацію земель, порушених при видобуванні марганцевих руд, здійсню
ють у Дніпропетровській області, при видобуванні залізних руд – у Криму, ву
гілля, нерудних корисних копалин – у Донбасі. Гірничими роботами щодня по
рушуються площі земель, що вимірюються гектарами. Однак після того, як ко
рисні копалини вибираються, кар’єр заповнюється розкривними породами і піс
ля планування поверхні засипається чорноземом, що зберігається в спеціальних 
відвалах-запасниках.

З метою охорони навколишнього середовища від забруднення при прове
денні геолого-розвідувального буріння використовуються герметичні покриття, 
утилізуються стічні води, буровий шлам відвозиться в шламовідвали. Значне 
місце відводиться контролю за охороною підземних вод від виснаження та за
бруднення, вивченню їх режиму, розвитку екзогенних геологічних процесів. В 
останні роки проводяться заходи щодо підвищення ефективності освоєння родо
вищ, використання природних ресурсів та охорони надр.

Знизилися втрати корисних копалин в надрах, широко використовується 
відкритий спосіб розробки родовищ, залучаються нові прогресивні технологічні 
схеми з метою підвищення продуктивності праці та рівня вилучення корисних 
копалин при видобуванні; залучаються в експлуатацію нові, в тому числі великі, 
родовища, запаси під забудованими територіями та природними об’єктами, які 
охороняються; створюються та залучаються прогресивні технологічні схеми 
переробки та збагачення корисних копалин; спостерігається деяке покращення у 
використанні гірських порід, які видобуваються супутньо – як сировина для ви
робництва будівельних матеріалів.

В різних галузях гірничодобувної промисловості досягнені успіхи в проми
словій реалізації розробленої комбінованої піро-, гідрометалургійної та збагачу
вальної технології переробки бідних руд, концентратів та промпродуктів збага
чення, методів утилізації відходів та організації маловідходного виробництва.

Пропонуються нові перспективні технологічні процеси переробки збалан
сованих та важкозбагачуваних руд, концентратів та відходів, методи фотометри
чного, рентгенолюмінесцентного, радіометричного, радіорезонансного сортуван
ня, вибіркового подрібнення, осадження та сухої магнітної сепарації подрібнено
го матеріалу. Підвищенню уваги галузевих міністерств до проблеми повноти 
використання родовищ сприяло посилення державного нагляду за раціональним 
використанням та охороною надр, удосконалення планування рівня вилучення 
корисних копалин при видобуванні та переробці, встановлення економічних сан
кцій за наднормативні втрати корисних копалин при видобуванні, стимулювання 
раціонального використання надр. 
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Існують єдині правила охорони надр при розробці корисних копалин. Вони 
регламентують технологічний процес охорони надр та умови для раціонального 
використання мінеральних ресурсів на гірничих підприємствах. Але, незважаю
чи на досягнення гірничих наук, на зусилля галузевих міністерств та виробничих 
організацій, ефективність освоєння родовищ корисних копалин ще не досягає 
необхідного рівня за темпами зростання продуктивності праці в гірничому виро
бництві по вилученню компонентів з надр та з мінеральної сировини.

Повільно зростає використання закладки виробленого простору при видо
бутку вугілля, руд та калійних солей, незважаючи на те, що закладка дозволяє як 
забезпечити охорону земної поверхні, так і суттєво знизити втрати корисних 
копалин при видобуванні; наприклад, при розробці калійних солей вилучення 
при видобуванні з закладкою зростає на 30 %.

Втрати корисних копалин в ряді випадків залишаються все ще значними. 
Втрачається біля половини калійних солей, до 15-20 % вугілля, горючих сланців, 
руд чорних та кольорових металів. Допускається вибіркове відпрацювання най
багатших ділянок родовищ. При розробці багатих залізних руд, які не піддають
ся збагаченню через підвищений вміст у них заліза, зокрема в Криворізькому 
залізорудному басейні, безповоротно втрачаються великі запаси більш бідних 
руд, які придатні після збагачення для металургійного виробництва.

Особливо значними, що завдають великої шкоди народному господарству, 
є втрати цінних компонентів при переробці вже добутої мінеральної сировини; 
втрати цінних компонентів при збагаченні в 2-5 разів перевищують втрати при 
видобуванні.

Незадовільно вирішуються питання комплексного освоєння родовищ твер
дих корисних копалин: розробка багатьох родовищ ведеться лише на основні 
компоненти. В результаті у відходах втрачаються цінні корисні копалини. Зрос
тання рівня комплексного освоєння мінеральних ресурсів гальмується затягуван
ням будівництва об’єктів по переробці багатокомпонентної сировини, складних 
мінеральних руд.

Вилучення апатиту з комплексних залізних руд складає всього 62 %, бариту 
з поліметалевих – 63 %, сірки в піритний концентрат – 64 %. Найбільш низьким 
є вилучення зі складних руд: залізних, марганцевих, поліметалевих, мідно-
цинкових, олов’яних, деяких фосфоритових та ін.

Використання відходів гірничо-збагачувальних підприємств зараз недостат
нє. Так, у чорній металургії частка утилізованих супутніх порід складає 32 %, в 
тому числі для будівельних потреб – 2,5 %; частка відходів збагачення залізних 
руд – 10,2 %. У кольоровій металургії лише 3-4 % розкривних порід спрямову
ється на виробництво щебеню.

Незадовільно використовуються як сировина для промисловості будівель
них матеріалів відходи основного виробництва гірничодобувних підприємств. 
Внаслідок цього в країні діє багато мілких, слабомеханізованих кар’єрів по добу
ванню щебеню, піщано-гравійних сумішей, пісків, глин з високою собівартістю 
видобутку. Під такі кар’єри в країні відводяться десятки тисяч гектарів сільсько
господарських земельних угідь, разом з тим найбільш повне, комплексне вико
ристання супутньої сировини дає можливість виключити дороге самостійне ви
добування ряду видів будівельних матеріалів.
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Задача багатьох країн сьогодні – перетворити ресурсозбереження у виріша
льне джерело задоволення зростаючих потреб народного господарства. Досягти, 
щоб приріст потреб у паливі, енергії, сировині та матеріалах на 75-80 % задово
льнявся за рахунок їх економії. Звідси стає зрозумілою необхідність посилення 
робіт по комплексному використанню надр та мінеральної сировини.

Академік В.В. Ржевський довів, що загальний об’єм видобутку твердих 
корисних копалин досягає рівня близько 3,5 млрд. м3 (біля 8 млрд. т), об’єм роз
роблюваних гірських порід – майже 5 млрд. м3, а з урахуванням масових земля
них робіт – до 7-8 млрд. м3 на рік.

При таких самих астрономічних об’ємах розроблюваних порід частка кори
сного продукту складає у кращому випадку близько 10 %. Останні гірські поро
ди відносяться до різного роду “відходів”, які розміщуються у різних звалищах. 
Для розташування відходів, наприклад при товщі шару 10 м, щорічно необхідно 
використовувати приблизно 60-80 тис. га земельної поверхні.

Вже зараз за рахунок утилізації відходів об’єми гірської маси, яка спрямо
вується у відвали, можна скоротити на 20-25 % і зберегти таким чином певну 
кількість коштів. Економія буде досягнена за рахунок скорочення капіталовкла
день в індустрію будівельних матеріалів, зменшення площ земель, які зайняті 
порожньою породою, та ін. Комплексне використання сировини потребує пере
будови технологій на шахтах (рудниках) та гірничо-збагачувальних комбінатах.

При сучасних масштабах гірничих робіт виникла гостра суспільна та еколо
гічна проблема створення гірничих підприємств, які здатні здійснювати компле
ксну переробку гірських порід з максимальною віддачею суспільству корисної
мінеральної продукції, і разом з тим вони повинні з перших же днів своєї діяль
ності забезпечувати рекультивацію та відтворення земельних угідь за рахунок 
невикористаної гірської маси.

У цілому для вирішення проблеми комплексного освоєння ресурсів твердих 
корисних копалин, супутніх газів, вод та підземного простору необхідною є нау
кова розробка принципів та основ нових гірничих технологій, технічних засобів, 
системи управління та організації ефективного та комплексного гірничого виро
бництва з урахуванням вимог екології.

Д.М. Бронніков вважає, що настав час створювати великі територіальні 
комбінати з видобутку корисних копалин, де цех чорної металургії працював би 
на природній сировині, а цех кольорової металургії – на його відходах, хімічний 
же цех – на відходах першого та другого і т.д. Хоча така робота потребує певних 
зусиль, вона може бути втілена в життя. А головне, вона дуже потрібна для ра
дикального вирішення проблеми утилізації відходів на основі повного, екологіч
но доцільного використання усіх другорядних відходів виробництва як сировини 
суміжних та одночасних процесів.

Занурюючись у надра землі та використовуючи їх для своїх потреб, людина 
змінює навколишнє середовище, втручаючись у природні процеси, які протіка
ють на землі, прискорюючи або уповільнюючи їх, а в окремих випадках і надаю
чи їм іншого напрямку. Сучасна техніка зробила її настільки могутньою, що 
природа в багатьох випадках поступається їй у “змаганні” щодо зміни рельєфу, 
режиму ґрунтових та підземних вод, структури ґрунтів, мікроклімату та ін.

Розрізи, кар’єри, шахти, рудники, будівництво підземних споруд, дорожніх 
виїмок, траншей, тунелів, каналів, водойм, дамб, насипів, гідротехнічних споруд, 

Розділ 2. ПАЛИВНА ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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буріння свердловин, деформація породних масивів вибухами – все це пов’язано 
з перерозподілом на поверхні землі великих мас порід. Амплітуда штучної зміни 
рельєфу досягає по вертикалі 1100 м.

Діяльність гірничодобувних підприємств повинна бути спрямована не лише 
на вилучення в максимально можливому об’ємі необхідних корисних копалин, 
але й на збереження їх у непорушному стані або добутих та відповідним чином 
заскладованих утворень, які можуть стати корисними копалинами у майбутньо
му, і на приведення ділянок землі, порушених гірськими роботами, у стан, при
датний для майбутнього використання. 

З початку 90-х років мінерально-сировинний комплекс України зазнав де
градації у всіх своїх складових частинах. Зокрема, з 950 млн. т у 1990 році до 
302,6 млн. т у 1997 році впав загальний видобуток корисних копалин, зменшило
ся фінансування геологорозвідувальних робіт та обсяги пошукового і розвідува
льного буріння до критичних позначок – нижче рівня видобутку впав щорічний 
приріст запасів деяких найважливіших корисних копалин.

Основні пріоритети в структурній політиці будуть визначатися наступними 
факторами:

 скороченням залучення у мінерально-сировинну сферу трудових та мате
ріальних ресурсів;

 зміщенням пріоритетів на підвищення якості і розширення асортименту 
товарної продукції;

 акцентом на задоволення життєво необхідних соціальних та економічних 
потреб населення; 

 ширшим залученням техногенних джерел сировини (зі складу відходів).

Для головних, традиційних для України видів корисних копалин забезпече
ність видобутку, навіть при його подвоєнні проти сучасного рівня, зберігається в 
межах усього прогнозного періоду (табл. 2.1.2).

Більше того, обсяги промислових запасів і їх видобутку знаходяться в тако
му співвідношенні, яке значно перевищує економічно доцільні норми і свідчить 
про надлишковість розвіданих запасів. Але багато в чому така оцінка є формаль
ною і не відповідає цілям прогнозу. Особливістю мінерально-сировинного бала
нсу України є штучно низька якість майже всіх видів сировини і більш глибоке
залягання у порівнянні з аналогами у країнах ринкової економіки (практично 
ніде в світі вугілля і залізна руда не видобуваються з таких глибин, як в Україні).

Резервний фонд родовищ обмежений, і головним завданням щодо традицій
них корисних копалин стане в наступні роки підтримка потужностей діючих 
гірничодобувних підприємств, підвищення якості їх продукції.

Ресурси нафти і природного газу дозволяють принаймні вдвічі збільшити їх 
видобуток. Але представлені вони переважно дрібними і глибокозалягаючими 
родовищами, що обмежує форсоване збільшення видобутку. Незважаючи на 
важковидобувний характер ресурсів вуглеводнів, нафтогазова галузь буде нале
жати до найбільш рентабельних.

Освоєння Чорноморського та Азовського шельфу, за оцінками, може дати 
значну частину приросту видобутку. За оцінкою експертів, нафтовидобуток в 
Україні може зрости з 4,1 млн. т у 1997 році до 8,0-8,5 млн. т у 2015 році. Але 
для цього слід нарощувати обсяги експлуатаційного та розвідувального буріння, 
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освоювати нові родовища (у тому числі в акваторії Чорного та Азовського мо
рів), впроваджувати нові технології тощо.

Видобуток природного газу теж можна і потрібно збільшити до 
35-40 млрд. м3 у 2015 р., тобто до такого рівня, що перевищує рівень 1997 року у 
1,9-2,2 раза і забезпечує половину теперішніх потреб України у природному газі. 
Це вимагатиме вирішення ряду проблем, які характерні також для нафтовидобу
вної промисловості (інтенсифікація геологорозвідувальних робіт із застосуван
ням технічних засобів, впровадження ефективних технологій буріння і розробки 
родовищ, у тому числі на шельфі морів тощо).

Найбільш нагальними проблемами подальшого розвитку вугільної промис
ловості, цієї особливо масштабної галузі, є її реструктуризація та поновлення 
шахтного фонду. В разі їх вирішення створяться умови для поступового нарощу
вання вуглевидобутку: за прогнозом – до 100-105 млн. т у 2015 році (у 1997 році 
– 75,9 млн. т).

Створений у вугільній промисловості резервний фонд ділянок для нового 
будівництва та реконструкції діючих шахт (більше 120 дільниць із запасами до 
13 млрд. т) повністю знімає питання про ресурсне забезпечення галузі на весь 
прогнозний період. Причому нові об’єкти освоєння забезпечать сприятливі гір
ничо-геологічні умови ведення робіт.

Стан сировинної бази чорної металургії, а саме – виснаженість найбагатшої 
частини запасів, не створює передумов для суттєвого розширення її потужнос
тей, обмежує експортний потенціал і орієнтує галузь на внутрішній ринок.

З кінцем прогнозного періоду співпадає значне виснаження родовищ титану, 
що визначить початок (приблизно 2020 р.) переробки його корінних руд. Об’єкта
ми освоєння мають стати також родовища рідкісноземельних металів, золота.

За останні роки підтвердилися реальні можливості подальшого приросту не 
лише вуглеводнів, але також відкриття і розвідки нових для країни корисних 
копалин – золота, міді, хрому, свинцю, цинку, молібдену, рідкісноземельних 
металів, фосфоритів, флюориту, каменесамоцвітної руди та інших.

На прогнозний період припадає початок і завершення реформування геоло
гічної служби України, що полягатиме у передачі всього комплексу робіт розві
дувального циклу користувачам надр. Це дозволить скоротити обсяги бюджет
ного фінансування і привести його у відповідність із державними програмами 
розвитку мінерально-сировинної бази.

Видобуток золота

У земній корі міститься золота в 20 разів менше, ніж срібла, і в 200 разів 
менше, ніж ртуті. Нерівномірний розподіл золота в різних частинах земної кори 
утруднює вивчення його геохімічних особливостей. У морях і океанах міститься 
близько 10 млрд. т золота. Приблизно стільки ж міститься золота в річкових і 
підземних водах.

Підвищений вміст золота виявляють у водах джерел і рік, що протікають у 
золотоносних районах. У природі золото знаходиться головним чином у саморо
дному вигляді і являє собою мінерал, що є твердим розчином срібла в золоті, що
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містить до 43 % Аg, з домішками міді, заліза, свинцю, рідше вісмуту, ртуті, пла
тини, марганцю й інших елементів. Крім того, золото зустрічається у вигляді 
природних амальгам, а також хімічних сполук соленидів і теллуридів. По розмі
ру часток самородне золото поділяється на тонкодисперсне (1-5 мкм), питоподі
бне (5-50 мкм), дрібне (0,05-2 мм) і велике (більше 2 мм). Частки масою більше
5 г відносяться до самородків.

Найбільші самородки – „Плита Холтермана” (285 кг) і „Бажаний незнайо
мець” (71 кг) знайдені в Австралії. Знахідки самородків відомі в багатьох райо
нах Уралу, Сибіру, Якутії і Колими. Самородне золото концентрується в гідроте
рмальних родовищах.

Родовища золота поділяються на корінні і розсипні, вони формувалися в 
різні геологічні епохи на різних глибинах – від десятків метрів до 4-5 км від по
верхні землі. Корінні родовища представлені жилами, системами жил, поклада
ми і зонами прожилково-вкраплених руд довжиною від десятків до тисяч метрів. 
Протягом тривалого періоду історії Землі гори руйнувалися і вода несла все, що 
не розчинялося в ріках. Одночасно відокремлювалися важкі мінерали від м’яких 
і накопичувались у місцях, де швидкість плину мала. Так утворилися розсипні 
родовища з підвищеною концентрацією золота. Як правило, промислові розсипи 
утворювалися відносно недалеко від корінних родовищ. Визначена частина мік
роскопічних часток золота залишається в розсипах, однак унаслідок неможливо
сті його витягу воно практичного значення не має. Частина мікроскопічних і
колоїдних часток золота несеться водними джерелами в моря, океани й озера, де 
воно розсіяно у воді чи знаходиться у вигляді найтонших суспензій в мулистих 
осадах. У такий спосіб у результаті дії ерозійних процесів велика частка золота 
безповоротно втрачається.

Багатими рудними родовищами вважаються ті, що містять 40-60 г/т грунту. 
Небагаті розсипні – це 1,5 г на кубічний метр (приблизно на 1,5 т грунту).

Золото з руди витягають у кілька етапів. Руду, доставлену на гірничо-
збагачувальну фабрику з кар’єру, необхідно роздрібнити на спеціальних млинах –
по суті, проробити за допомогою техніки те, що природа зробила за мільйони ро
ків, перетворивши рудні родовища в розсипні. Потім золото обробляється хіміч
ними розчинами, у яких воно розчиняється разом з деякими іншими металами, що 
містяться в руді. І тільки потім головне – визволити золото з такого розчину.

Одним із найстаріших способів промислового видобутку золота з руди вважа
ється ціанування, або вилужування. Цей метод був запатентований в Англії ще в 
1887 р., а рік по тому в Новій Зеландії з’явився перший завод по витягу золота ціа
нідами. Руда при такому способі зрошується хімічним розчином ціаністого натрію, 
і золото розчиняється в ньому. Розчин згодом відправляють на очищення, де він 
проходить через вугільні фільтри. Активоване вугілля має здатність усмоктувати 
розчини металу, і в першу чергу – золота. (До речі, для гірничо-збагачувальних 
фабрик краще не будь-яке вугілля, а отримане зі згорілої шкарлупи кокосового 
горіха чи фруктових кісточок: воно має підвищену зносостійкість.) Далі вже очи
щений розчин іде на електроліз – де безпосередньо і вилучається золото.

В останні роки на золотих родовищах у світі все частіше застосовується 
метод купчастого вилужування. У цьому випадку руда зрошується ціанідами 
прямо на родовищі. Руду укладають „у купу” на ділянку землі, покриту плівкою 
і шаром глини (для того, щоб ціаніди не потрапляли в землю), і змочують розчи
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ном. Такий метод куди перспективніший у порівнянні з іншими. Однак у Росії, 
на відміну від іншого світу, купчасте вилужування в промисловому масштабі 
застосували тільки в 1996 р. на родовищі „Травневе” у Хакасії. Зараз цей метод 
застосовують більше 10 золотодобувних компаній. Поки на його частку прихо
диться зовсім небагато металу: за прогнозами Номос-банку, що активно креди
тує золотодобувну галузь, до 2003 р. кількість отриманого таким способом золо
та виросте до 6,5-7 т (при щорічному видобутку металу в 150 т).

Цікаво, що з часів старателів технологія витягу золота з пісків стала більш 
досконалою з технічної точки зору, однак залишилася ідентичною за своїм прин
ципом. Приміром, раніше старатель підвозив пісок до місця роботи на тачці чи 
приносив на носилках. А золото вловлював на дерев’яних лотках, що в Росії на
зивалися „проходнушки”. У це нехитре пристосування засипали золотоносний 
пісок і ставили під слабкий потік води, найчастіше природний – у струмок або 
річку. Пісок вимивався, а більш важкі частки золота осідали в лотку. Зараз пісок 
підвозять скреперами, а „проходнушки” замінили промивні прилади – колоди 
довжиною 7-10 м. У колоду подаються золотоносний пісок і вода. Золото, оскі
льки воно важче піску, осідає на спеціальних ребристих килимах. Пісок змива
ється струмом води. Раз у день-два промивання припиняється і з колоди витяга
ють осілий метал. Остаточно звільнити його від домішок намагаються з огляду 
на всі властивості золота. Наприклад, воно має здатність легко з’єднуватися з 
ртуттю, і тому золото іноді “відтягають” ртуттю від піску – цей процес назива
ється амальгамацією. Іноді використовуються магнітні властивості. Саме золото 
ними не володіє, але, оскільки нерідко є присутнім у породі в з’єднанні з залі
зом, його можна „відтягнути” від порожньої породи магнітом.

Інша справа, що з радянських часів геологи звикли працювати на пристро
ях, що були сконструйовані тільки для уловлювання великих часток золота 
(більше 1 мм), а на дрібні – уваги не звертали. Такі установки – просто лихо для 
родовищ із глинистими пісками чи такими, що змерзлися, як на Півночі. Грудки 
піску водою розмиваються погано і несуть із собою золото у відвали. За різними 
оцінками геологів, на родовищах колишнього СРСР пропадало разом з піском до 
30-50 % золота. У результаті в спадщину від радянських часів Росія одержала 
близько 1500 т золота в техногенних відвалах відпрацьованих родовищ. Чи мож
на „витягти” його звідти – складне питання. Справа в тому, що в „хвостах” від
бувається інтенсивне утворення нових з’єднань металів. Частина з них знахо
диться в напіврідкому стані, і поки ніякий з відомих способів витягу золота в 
цьому випадку не працює. Хоча дуже йімовірно, що робота з такими „хвостами” 
– це лише справа часу.

Валютно-фінансове значення золота

До появи монет засобами платежу служили злитки чи кільця з золота, сріб
ла чи міді, що вело до великих незручностей у торгових розрахунках. Злитки 
потрібно було зважувати, поділяти на більш дрібні. Це було вирішальною перед
умовою для переходу до карбування монет.

Більшість дослідників вважають, що перша золота монета була викарбувана 
в VII ст. до н.е. у Лівії зі сплаву, що містить 73 % Аu і 27 % Аg. Трохи пізніше 
стали карбувати золоті монети й у Давній Греції. У країнах Середземномор’я і 
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на Близькому Сході нарівні з золотими були в обігу срібні монети, що вказує на 
раннє походження біметалізму. Співвідношення цінності між золотом і сріблом 
було різним у залежності від епохи і наявності запасів цих металів. За свідчен
ням Плінія, першу золоту монету римляни вибили в III ст. до н.е. Саме слово 
„монета” утворилося від назви римського храму Юнони (Юнона – Монета), де 
був організований перший римський монетний двір.

На початку XІХ ст. намічається перехід до золотого стандарту у Великобри
танії, законодавчо – наприкінці XVIII ст., фактично – у 1823 р. У Франції, Німеч
чині, Росії, Японії і США перехід до монометалевої грошової системи завершився 
в останній чверті ХІХ ст. Вищою формою золотого стандарту був золотомонетний 
стандарт, що характеризується вільною циркуляцією у внутрішньому обігу золо
тих монет і їх вільним карбуванням, необмеженим розміном на паперові гроші по 
твердих паритетах, вільним ввозом і вивозом золота за кордон.

Вільна циркуляція золота найбільшою мірою відповідала вимогам системи 
вільного підприємництва, служила розвитку міжнародних грошових зв’язків, що 
поступово формувалися у валютну систему.

Громіздкість золотих монет і пов’язані з цим незручності і витрати при тра
нспортуванні, поступове стирання монет, витрати в процесі обігу стали
об’єктивними причинами переходу на паперові гроші.

Високі ціни на золото стимулюють розробку його замінників, але цілком 
очевидно, що універсального замінника золоту знайти не вдається. Можна тіль
ки говорити про заміну золота більш дешевим матеріалом в окремих пристроях, 
де умови роботи дозволяють це зробити. Якщо взяти до уваги зростання кількос
ті космічних програм, то можна очікувати на значне зростання технічного засто
сування золота. Безсумнівно, що якби не специфічні монетарні функції золота, 
цей метал набагато ширше застосовувався б у техніці уже сьогодні. 

Золото перестало бути для людства тільки розкішшю, цінним металом, з 
якого роблять модні ювелірні прикраси і ховають у схованки держхранів. Золото 
все частіше використовують як промисловий метал для частин телевізора чи 
мобільного телефону. Але як би то не було, попит на цей метал не падає – навпа
ки, поки він набагато перевищує пропозицію.
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Видобуток урану

Загальна характеристика. Хімічний елемент уран в періодичній системі 
елементів Менделєєва знаходиться під № 92 (останнє місце в шостій групі). Має 
валентність 3, 4, 5, 6 порядку. Відкрили його французькі вчені у 1789 році у фор
мі окису. Уран, як і ряд радіоактивних елементів, має властивість безперервно 
розпадатися, утворюючи при цьому нові радіоактивні елементи. Так, уран 238 
розпадається до тих пір, поки не утвориться свинець 206, а уран 235 утворює 
свинець 207. Отже, стає зрозумілим, що даний елемент має ізотопи. На землі 
уран має три ізотопи: 238 – близько 99,28 %, 235 – 0,71 %, 234 – 0,005 % від усіх 
об’ємів земних ресурсів.

При розпаді урану виділяються альфа-, бета-, та гамма-випромінювання; 
дану властивість використовують військові при створенні ядерної зброї. Період 
піврозпаду – близько 4,5 мільйона років. Тому можна з упевненістю сказати, що 
уран – довгоживучий елемент.

У природному середовищі уран знаходиться у вигляді:
 великих родовищ давніх ураноносних конгломератів;
 докембрійських середньотемпературних ураноносних альбітів;
 ураноносних карбонатно-магнізіальних метасоматитів;
 низькотемпературних ураноносних натрієвих метасоматитів;
 ураноносних березитів;
 жильних родовищ кварц-карбонатної настуранової формації;
 ураноносних калієвих метасоматозів;
 ураноносних аргіллізітів у відкладеннях карбонатної вуглецево-кремнієвої 

формації;
 ураноносних аргіллізітів у вулканогенних формаціях;
 ураноносних пісчаників та вуглемістких відкладів.
Технологія видобутку та переробки руди. Видобуток уранової руди від

бувається не відразу. Спочатку перевіряється якість руди та процент вмісту ура
ну в ній. Розробка руди починається лише при якісному вмісту урану, якого по
винно бути не менше 0,05 % від загальної маси. Видобуток проводиться перева
жно підземним способом, хоча інколи застосовується і відкритий метод (це зале
жить від масштабу робіт, умов розташування, якості руди та ін.).

Прогресивним способом вважається метод підземної розробки, особливістю 
якого є те, що маса корисної руди має бути меншою від маси пустої породи 
(пісчаники, глини), транспортування здійснюється за допомогою гідротранспор
тування та за допомогою механічних комбайнів і конвейєрів. Досить поширене 
підземне застосування кислот (шахтний і безшахтний варіант). Безшахтний варі
ант передбачає бурові підривні роботи. Щодо кислотного методу, то він перед
бачає заливання розведеної кислоти в свердловину з подальшим відокремленням 
урану від пустих порід. Даний метод застосовується на убогих родовищах.

Проблема даних методів – боротьба з радіоактивною пилюкою, що призво
дить до підвищення собівартості видобування урану.

Найбільш ефективний спосіб переробки уранової руди – це їх радіометрич
не сортування і збагачення з подальшим виділенням урану із збагаченої рудної 
маси. Радіометричне сортування проводиться на всьому шляху переробки руди. 
В забоях руду і породу сортують за допомогою спеціальних радіометрів, далі 
вона проходить даний процес на радіометричних контрольних станціях, а бідні 
руди сортуються чи збагачуються на спеціальних збагачувальних фабриках. За
стосування методів радіометричного сортування та збагачення уранових руд має 
великий економічний ефект, значення якого зростає зі збільшенням радіометри
чної контрастності руд.

Гідрометалургійна переробка збагачених руд полягає в тому, що руда под
рібнюється, за допомогою розчинів соди чи кислоти перетворюється в розчин 
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урану, потім в ньому відділяють рідину від твердого матеріалу та очищують від 
шкідливих домішок. Кінцева фаза – осідання урану в товарний концентрат.

Сировинна база атомної промисловості України. Уранова промисловість 
України базується на великих запасах уранових руд, розташованих в основному 
в межах Кіровоградської області. За сумарними запасами урану Україна входить 
у першу десятку країн світу, при цьому більша їхня частина розвідана до висо
ких категорій вивченості, що визначає їх високу підготовленість до промислово
го освоєння. Прогнозні ресурси урану в Україні оцінюються досить високо, зок
рема, у значних обсягах вони маються в уранових родовищах традиційного типу 
– уранових рудах в альбітах Українського щита. В останні роки в результаті ана
лізу і переоцінки накопиченої геолого-геофізичної інформації визначені досить 
високі перспективи виявлення нових типів родовищ, багатих на уранові руди, на 
території України. Виявлення і розвідка таких родовищ могли б істотно поліп
шити економічні показники вітчизняної уранодобувної промисловості. Промис
лові родовища урану України представлені ендогенними родовищами в альбіти
тах і екзогенними родовищами у відкладеннях платформного чохла Українсько
го щита. На сьогоднішній день Україна має 12 детально розвіданих уранових 
ендогенних родовищ із сумарними запасами, які в стані забезпечити потреби 
діючих АЕС України на 100 років. Найбільші з них розташовані в Кіровоградсь
кому рудному районі.

Незважаючи на трагедію в Чорнобилі, що вразила увесь світ, людство пос
тупово звільняється від ядерного шоку. І навіть незважаючи на протести 
”зелених”, західний світ, у якому дуже обережно ставляться до всіх проектів, 
пов’язаних з екологічною безпекою, переглядає своє різко негативне ставлення 
до ядерної енергетики. І хоча Україні доводиться щогодини зіштовхуватися з 
наслідками тієї катастрофи, здатність до „виживання” української енергетики 
значною мірою обумовлена напруженою роботою саме підприємств ядерної ене
ргетики України. Це викликано і тим, що до 70 % потреб України в природному 
урані, всі 100 % – у конверсії двоокису урану в гексафторид урану, збагаченні 
ізотопу урану-235, потреби в тепловиділяючих елементах (твелах), цирконієвий 
прокат (причому з українського цирконієвого концентрату), науково-технічний 
супровід і вдосконалення ядерного палива забезпечуються Росією.

У той же час вітчизняний Східний гірничо-збагачувальний комбінат (Жовті 
Води, Дніпропетровська обл.) здатний повністю забезпечити в ядерно-
паливному циклі 100 % потреб в урані (а зараз його потужності завантажені на 
30 %), виробництво іонообмінних смол для випуску уранового концентрату мо
же забезпечити держпідприємство „Смоли” (Дніпродзержинськ, Дніпропетров
ська обл.), а цирконієвого концентрату – Верхньодніпровський гірничо-
металургійний комбінат у Вільногорську.

Тому, в принципі, логічно, що Україна повертається до ідеї створення влас
ного неповного ядерно-паливного циклу (тобто виробництва вітчизняного ядер
ного палива для АЕС), що, до речі, тодішній уряд вивчав ще у 1993 році. У силу 
багатьох причин український „ядерний віз” і нині там. І незважаючи на створе
ний кілька років тому Фонд ядерно-паливного циклу (ФЯПЦ), наміри одержати 
ще 2000 року перші вітчизняні ТВЕЛи так і залишилися намірами.

З усіх найбільш широко використовуваних у світі енергоносіїв – нафти, 
газу, вугілля, урану – Україна володіє в достатніх кількостях тільки двома – ву
гіллям і ураном.

Вугільна промисловість України базується на досить значних запасах вугіл
ля, здатних забезпечити потреби України протягом 200-300 років. З обліком цих 
запасів, а також наявності значних енергетичних потужностей, використовуючи 
вугілля як енергоносій, прогнозується й у майбутньому провідна роль вугілля в 
енергетиці України.
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У той же час, не можна не враховувати той фактор, що більш 45 % електро
енергії в Україні виробляється атомними станціями, але тільки 30 % потреби в
сировинній складової для виготовлення ядерного палива (концентрат природно
го урану) виробляється в Україні.

Хоча для повного забезпечення вітчизняних АЕС власною урановою сиро
виною є усі можливості.

Аналіз стану видобутку урану в Україні

Сьогодні видобуток урану з родовищ планети забезпечує лише близько 60
% поточних потреб АЕС світу. Дефіцит виробництва урану покривається в ос

новному зі складських запасів. За прогнозом МАГАТЕ і Світової ядерної асоціа
ції (WNA), світові потреби в урані будуть неухильно зростати: з 62000 тонн у 
2000 році до 75000 тонн у 2020 році. Прогнозується збільшення виробництва 
природного урану з 34800 тонн у 2000 році до 52500 тонн у 2005 році (що складе 
близько 80 % загальної потреби).

Існуючий дефіцит може бути частково покритий збройовим ураном. Іншим 
альтернативним джерелом може стати уран, одержуваний з відпрацьованого 
ядерного палива.

Однак навіть при використанні цих тимчасових резервів загальна світова 
потреба атомної енергетики в урані не буде забезпечена, а отже, і ціни на уран 
будуть неухильно зростати. До того ж запаси урану в Європі вичерпуються і, 
відповідно, видобуток урану різко скорочується. Це підтверджується й енергети
чною стратегією Росії, відповідно до якої запаси урану за ціною близько 40 дол. 
за 1 кг віднесені до дешевих, але навіть і за ціною 80 дол. за 1 кг вважаються 
рентабельними при розробці уранових родовищ.

Сировинна база тільки розвіданих родовищ урану здатна забезпечити Укра
їні одне з лідируючих місць серед виробників природного урану. Поновлення
повномасштабних геологорозвідувальних робіт з урану може уже в найближчі 
роки привести до відкриття нових родовищ, багатих урановими рудами, що до
зволить значно знизити собівартість виробництва концентрату природного ура
ну. Видобуток уранових руд і виробництво уранового концентрату в Україні 
здійснюються Східним гірничо-збагачувальним комбінатом (Востгоком).

Основна продукція підприємства – концентрат природного урану.
Виробнича діяльність Востгока по видобутку і переробці природного урану 

спрямована на реалізацію Комплексної програми створення ядерно-паливного 
циклу в Україні. Програма розвитку сировинної бази атомної енергетики перед
бачає забезпечення потреби АЕС України в урані і має два основних напрямки: 
підтримка потужностей діючого виробництва; збільшення обсягів випуску про
дукції до рівня потреби атомної енергетики в природному урані. Підтримка по
тужностей діючого виробництва передбачається за рахунок запасів нижніх обрі
їв Ватутінського і Мічурінського родовищ і промислового відпрацьовування 
запасів Центрального родовища (Кіровоградська обл.).

Освоєння капітальних вкладень, передбачених Комплексною програмою, 
дозволить зберегти рівень випуску продукції в обсязі досягнутих показників 
Востгока впродовж 20 років на базі діючих виробництв.

Збільшення обсягів випуску продукції вимагатиме, насамперед, освоєння 
Новокостянтинівського родовища, розташованого в Маловисковському районі 
Кіровоградської області, реконструкції і розширення гідрометалургійного заводу 
в Жовтих Водах, а також реконструкції НВК “Автоматика і машинобудування”.
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Для освоєння Новокостянтинівського родовища передбачається будівницт
во видобувно-переробного підприємства, проект якого затверджений Кабінетом 
Міністрів України (розпорядження КМУ № 256-р від 9 червня 2000 року). Прое
ктом передбачено введення підприємства в експлуатацію з виділенням пусково
го комплексу і видачею першої руди на п’ятий рік будівництва і досягнення про
ектної продуктивності на десятий рік від початку будівництва.

Переробка сировини в обсязі потреб АЕС в урані передбачається на реконс
труйованому гідрометалургійному заводі, потужність якого повинна бути збіль
шена в 2 рази.

Реконструкція і розширення НВК „Автоматика і машинобудування” перед
бачають збільшення потужностей для виробництва гірничошахтного і збагачува
льного устаткування.

Освоєння Новоконстантинівського родовища і реконструкція гідрометалур
гійного заводу дозволять поетапно збільшити випуск продукції до рівня потреби 
України в природному урані і створять базу для подальшого розвитку уранодо
бувної промисловості України.
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