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РЕФЕРАТ 

 

Магістерська дисертація містить 73 сторінки, 2 ілюстрації, 39 таблиць та 

28 джерел за переліком посилань. 

 Актуальність теми дослідження. Вибір методу пилопригнічення 

суттєво впливає на навколишнє середовище та здоров’я працівників та жителів 

селищ поруч. Інтенсивність видобутку гранітної породи з кожним роком 

зростає, що призводить в свою чергу до збільшення захворюваності. 

 Мета дослідження: розробка технології для пилопригнічення на 

дорогах кар’єрів. 

 Для досягнення встановленої мети дослідження необхідно розв’язати 

наступні завдання: 

− здійснити огляд існуючих систем пилопригнічення; 

− встановити фактори, котрі впливають на інтенсивність 

пиловиділення; 

− проаналізувати існуючи системи пилопригнічення та з’ясувати їх 

недоліки; 

− пошук альтернативних в’яжучих речовин; 

− розробити стартап-проект. 

 

Об’єкт дослідження: процес транспортування гірничої маси. 

Предмет дослідження: зниження рівня пилового навантаження на 

навколишнє середовище в процесі транспортування. 

Методи дослідження: системний аналіз науково-технічної літератури  

для огляду класифікації систем пилопригнічення, кореляційний аналіз – для 

визначення причин пиловиділення. 
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Наукова новизна отриманих результатів: запропоновано методи та 

заходи по зменшенню пилового навантаження, яка полягає у використанні 

коагулянтів та систем індивідуального пилопригнічення. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в тому, 

що запропоновані технологічні рішення пилопригнічення для гірничих 

кар’єрів дозволить зменшити пилове навантаження на навколишнє 

середовище та людей. 

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПИЛ, ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ, КАР’ЄР, ВЯЖУЧІ, 

РЕЧОВИНИ   
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ABSTRACT 

 

The master's dissertation contains 73 pages, 2 illustrations, 39 tables and 28 

sources according to the list of references. 

Relevance of the research topic. The choice of dust suppression method 

significantly affects the environment and the health of workers and residents of 

nearby villages. The intensity of granite rock production increases every year, which 

in turn leads to an increase in morbidity. 

The purpose of the study: to develop technology for dust suppression on 

quarry roads. 

To achieve the goal of the study it is necessary to solve the following tasks: 

− inspect existing dust suppression systems; 

− identify factors that affect the intensity of dust 

− to analyze the existing dust suppression systems and find out their 

shortcomings; 

− search for alternative binders; 

− develop a startup project; 

Object of research: the process of transportation of rock mass. 

Subject of research: reducing the level of dust load on the environment 

during transportation. 

Research methods: systematic analysis of scientific and technical literature- 

to review the classification of dust suppression systems, correlation analysis - to 

determine the causes of dust. 

Scientific novelty of the obtained results: methods and measures for reducing 

the dust load, which consists in the use of coagulants and systems of individual dust 

suppression, are proposed. 

The practical significance of the obtained results of the work is that the 

proposed technological solutions of dust suppression for mining quarries will reduce 

the dust load on the environment and people. 
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SUBSTANCES 
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ВСТУП 
 

Інтенсивність процесів видобутку корисних копалин та переробки 

мінеральної сировини харакетерна для теперішнього розвитку гірничої 

діяльності та пов’язана з катастрофічним забрудненням навколишнього 

середовища. Пилове забруднення є одним із найбільших поширених та 

небезпечних явищ, адже пил вкрай негативно впливає на стан навколишнього 

повітря та має пагубний вплив на здоров’я людей. Пиловий покрив може 

призвести до деградації лісового покриву та фауни.  

Мета дослідження: розробка технології для пилопригнічення на 

дорогах кар’єрів. 

Для досягнення встановленої мети  дослідження необхідно розв’язати 

наступні завдання: 

− здійснити огляд існуючих систем пилопригнічення; 

− встановити фактори, котрі впливають на інтенсивність 

пиловиділення; 

− проаналізувати існуючи системи пилопригнічення та з’ясувати їх 

недоліки; 

− запропонувати альтернативні зв’язуючи речовин; 

− розробити стартап-проект. 

Об’єкт дослідження: процес транспортування гірничої маси. 

Предмет дослідження: зниження рівня пилового навантаження на 

навколишнє середовище в процесі транспортування. 

Методи дослідження: системний аналіз науково-технічної літератури – 

для огляду класифікації систем пилопригнічення, кореляційний аналіз – для 

визначення причин пиловиділення. 

Наукова новизна отриманих результатів: запропоновано методи та 

заходи по зменшенню пилового навантаження, яка полягає у використанні 

коагулянтів та систем індивідуального пилопригнічення. 
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Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в тому, 

що запропоновані технологічні рішення пилопригнічення для гірничих 

кар’єрів дозволить зменшити пилове навантаження на навколишнє 

середовище та людей. 
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1 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ ПИЛУ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1.1 Огляд характеристик пило – газової атмосфери на гірничих 

підприємствах 

 

Видобуток корисних копалин супроводжується їх вилученням із надр і 

порушенням цілісності породних масивів, що прилягають до гірничих 

виробок. Використання земельних площ під гірничі відводи супроводжується 

наступними насідками для навколишнього середовища:  

• забрудненням ґрунтового покриву прилеглих територій; 

• споживанням водних ресурсів, яке відбувається одночасно з їх 

забрудненням та скидами стічних вод; 

• вилученням кисню з атмосфери в процесі спалювання палива і 

окислення розкритих порід; 

•  забрудненням атмосфери пилогазового викидами.  

Тобто гірниче виробництво впливає на екосистеми, існування яких 

обумовлено лише компонентами природного середовища, які сприймалися 

людиною як ресурси біосфери. 

Гірниче виробництво, будучи одним з основних видів господарської 

діяльності людини, що призводить до зміни природи, виражає себе у 

неминучому вилученні матеріалу і зміні фізичних і хімічних характеристик 

навколишнього природного середовища [1] 

При відкритій розробці родовищ корисних копалин відбувається значне 

забруднення атмосфери пилогазового викидами, як в робочій зоні, так і на 

прилеглій території гірничо-рудних поселень. Пилогазові викиди 

представляють із себе сукупність тонкодисперсних частинок (SiO2 від сотих 

частинок мкм до 100 мкм) і газів:  

• оксиду вуглецю (СО); 

• діоксид азоту (NO2); 
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• сірки діоксид (SO2); 

• та інше. 

 Забруднення атмосфери завдає істотної шкоди якості навколишнього 

середовища, негативно впливає на здоров'я працюючого персоналу і 

населення, яке проживає поблизу гірничорудних комбінатів. Інтенсивність 

пило-газових забруднень атмосферного повітря залежить від сукупності таких 

чинників:  

• від використовуваних технологічних і технічних процесів, 

обладнання, що застосовується на підготовчих, розкривних і видобувних 

роботах;  

• природно-кліматичних умов району ведення відкритих гірничих 

робіт. Викиди забруднюючих речовин великих гірничодобувних підприємств, 

як правило, досягають значних обсягів і забруднюють атмосферне повітря в 

радіусі декількох кілометрів.  

 Головною особливістю гірничодобувного підприємства, з точки зору 

впливу на атмосферу, є наявність великої кількості неорганізованих і 

нестаціонарних джерел з вкрай нерівномірною кількості робочих годин. 

Основними джерелами пило і газоутворення є:  

• бурові верстати 

• буро-вибухові роботи 

• екскаватори 

• автосамоскиди 

• локомотиви, склади 

• бульдозери 

• конвеєри 

• відвалоутворювачі 

• дробильні і сортувальні установки 

• автодороги 
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• відвали внутрішні і зовнішні 

 

Таблиця 1.1 – Основі технологічні процеси на гірничому кар’єрі  

Основні технологічні   

процеси та об’єкти   

Джерела забруднення   

Підготовка гірських порід до 

виїмки 

1.  Пил при бурінні свердловин. 

2.  Пил при виробництві вибухових робіт. 

Виїмково-навантажувальні 

роботи 

 

1. Пил при виїмці і екскавації гірської маси в 

транспортні засоби 

і розріння в відвалі різними виїмковими 

машинами. 

2.Пил при виїмці гірничої маси 

екскаваційними і екскаваціонно- 

транспортуючими машинами з двигуном 

внутрішнього згоряння 

(Екскаватори з дизельним приводом, 

навантажувачі, скрепери, бульдозери). 

Транспортування кар'єрних 

вантажів 

1. Пил на кар’єрних автодорогах. 

2.  Здування пилу з транспортних судин при 

переміщенні корисних копалин, порожніх 

порід і відходів збагачення. 

3. Пил на пунктах  перевантаження 

 1. Пил при укладанні гірської маси в відвали  

і склади.   

2. Запилювання оголених поверхонь відвалів 

порожніх порід, складів 

корисних копалин, шламосховищ 

Кар'єрні виїмки 1. Здування пилу з поверхонь відвалів  

і майданчиків 

Відвалоутворення і 

скадування порожніх   

порід, відходів збагачення і 

корисних копалин  
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Продовження таблиці 1.1 

Основні технологічні   

процеси та об’єкти   

Джерела забруднення   

Об'єкти проммайданчика: 

–дробильно-сортувальні, 

агломераційні і 

збагачувальні фабрики; 

– котельні установки;   

– бази виробничих машин і 

автотранспортної техніки 

1. Пил при розвантаженні, дробленні 

і сортування корисних копалин. 

2. Пил при роботі котельних 

установок. 

3. Пил при експлуатації без 

виробничої техніки 

 

 

У відповідності зі способами розробки, етапами робіт та із 

використовуваним технологічним обладнанням визначаються параметри 

джерел. Залежно від розташування, всі джерела пилу діляться на зовнішні і 

внутрішні. Від зовнішніх джерел пил за допомогою вітру проникає в 

вироблений простір, погіршуючи стан його атмосфери. До цих джерел 

відносяться дробильні установки, збагачувальні і агломераційні фабрики, 

металургійні підприємства, шлакові відвали, автомобільні дороги та інше. 

Внутрішні джерела (бурові верстати, виїмково- навантажні машини, вибухові 

роботи, дробарки тощо.) викликають як місцеве, так і загальне забруднення 

атмосфери. При цьому за характером дії всі внутрішні джерела 

класифікуються як точкові, об'ємні, лінійні і розподілені. Крім того, джерела 

пилу можуть бути безперервно діючими і періодичними. Відповідно до 

положення джерела бувають стаціонарними і не стаціонарними, так само як і 

за інтенсивністю надходження пилу в навколишнє середовище (стабільне і 

нестабільний). Викиди пилу в атмосферу часто мають регіональний і 

глобальний характер з незворотнім впливом на біосферу. Регіональне 

запилення атмосфери характерно для промислових міст, де в даний час 

середнє число пилових частинок в 1 м3 атмосферного повітря становить до 

10000 одиниць. Однак, це не відноситься, наприклад, до глобального 

розповсюдження тонкодисперсних пилинок, число яких поблизу місць 
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видобутку і переробки азбесту в середньому становить 12000-14000 в 1 м3, а 

на видаленні 7- 8 км від місць видобутку - понад 7000-8000 в 1 м3 повітря. 

Сумарні маси атмосферних викидів пилу від джерел можуть досягати десятків 

тисяч тонн в рік, а перенесення пилу вітром може здійснюватися до десятків 

кілометрів від джерела [2] 

Бурові роботи чинять негативний вплив на навколишнє середовище 

головним чином, за рахунок запилення атмосферного повітря. Найбільшу 

небезпеку для довкілля являє виділення в атмосферу дрібнодисперсного пилу, 

що утворюється в процесі буріння. При бурінні свердловин верстатами 

шарошкового буріння з очищенням стисненим повітрям кількість утвореного 

дрібнодисперсного пилу досягає сотень кілограм. Масовий вибух на розрізі є 

потужним періодичним джерелом викиду в атмосферу великої кількості пилу 

і газів. Шкідливі домішки виділяються в атмосферу у вигляді пило-газового 

хмари. Частина шкідливих газів (близько однієї третини) залишається у 

підірваної гірничої-масі і потім виділяється в атмосферу, забруднюючи район 

підірваного блоку і прилеглі до нього ділянки. Пил котрий виділився, 

випадаючи із пило-газових хмар, осідає на ділянках біля розрізу та в 

найближчих поселення [3] 

Вантажно-розвантажувальні роботи супроводжуються значним 

виділенням пилу. Максимальна кількість пилу виділяється при роботі 

екскаваторів, дещо менше - при роботі бульдозерів. 

Транспортування - це негативний вплив на навколишнє середовище від 

існуючих видів транспорту. Проявляється у вигляді відчуження територій при 

спорудженні транспортних комунікацій, забруднення води, рухомим складом 

і обслуговуючим господарством, забруднення атмосфери пилом внаслідок 

здування її з поверхні матеріалу, що транспортується. При роботі 

автомобільного та залізничного транспорту забруднення атмосфери кар'єру 

відбувається також за рахунок викиду шкідливих речовин при спалюванні 

палива в двигунах внутрішнього згоряння. 
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При використанні конвеєрного транспорту на кар'єрах з'являються нові 

джерела виділення пилу: дробильні установки, грохоти, транспортний 

конвеєр. При відвалоутворенні розкривних порід викиди шкідливих речовин, 

а саме пилу, відбуваються незалежно від способів відвалоутворення. 

Загальним для всіх способів відвалоутворення є формування великих 

незакріплених поверхонь (площинних джерел), які при несприятливих умовах 

призводять до інтенсивного пило виділення. 

 

1.2. Вплив пилу на навколишнє середовище 

 

Під промисловою пилом розуміють дисперсні системи, що складаються 

з повітря і тонких твердих частинок витають (аерозоль), або які осіли на 

поверхні (аерогель). Ці частинки класифікувати хімічно важко, оскільки вони 

можуть бути представлені як неорганічними, так і органічними матеріалами 

різного походження. У глобальному масштабі склад атмосферного пилу в 

основному має мінеральне походження, зазвичай це з'єднання лужних і 

лужноземельних металів, токсичних металів, оксиди кремнію та інші. 

Залежно від умов виділення пилу, а також щільності, розміри її можуть 

відрізнятися (рис 1.1) 

Залежно від розміру часток розрізняють пил: 

• велику - від 100 до 500 мкм (0,1-0,5 мм), яка легко випадає з потоку газу 

при невеликій швидкості його і майже відсутня в атмосфері;         

• дрібну - від 10 до 100 мкм (0,01-0,1 мм), яка утримується в повітрі, хоча 

в спокійній середовищі вона осідає спочатку зі зростаючою, а потім з постійною 

швидкістю;         
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Рисунок 1.1 - Параметри часток та дисперсних систем 

• тонку, або тумани - 0,1-10 мкм, важко осідає в спокійній газовому 

середовищі;         

• дуже тонку, або дими - менше 0,1 мкм, що не осідають під дією сили 

тяжіння, знаходяться в броунівському русі.         

За формою пилові частинки ділять на: сферичні, 

ізометричні (правильні багатофанники), пластинчасті (протяжність в двох 
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вимірах значно більше, ніж в третьому), голчасті, волокнисті, призматичні, 

складні  (довгі ланцюжки, зірочки). 

Пил, що потрапляє в атмосферу в ході проведення гірничих робіт, різна 

по мінеральному, хімічним і дисперсному складу.  По мінеральному складу 

вона близька до мінеральному складу порід, особливо безпосередньо біля 

джерела пилоутворення [4]. Однак склад пилу, котрий осідає на значній відстані 

від джерела, відрізняється від мінерального складу порід, що розробляються. Це 

залежить від міцності породоутворюючих мінералів, крупності частинок пилу, 

їх щільності, швидкості витання в атмосфері і так далі. Тому на значній відстані 

від джерела пилоутворення в осілого пилу можуть переважати частки 

більш легких породоутворюючих мінералів. 

Хімічний склад пилу також близький до хімічного складу 

порід. Хімічний і мінералогічний склад пилу визначають її отруйність 

чи неотруйні . Отруйна пил містить токсичні елементи та їхні 

сполуки, вдихання яких викликає специфічні отруєння людей. До 

них відноситься пил азбесту, свинцевих руд, арсенові, ртутна, радіоактивна пил 

урану, торію, телуру та ін. До другої групи відноситься пил, що містить вільну 

двоокис кремнію в її кристалічної модифікації (кварц, кристобалит, трімід ), 

вугільна і інші види пилу . Однак і неотруйна пил шкідлива, якщо її зміст в 

атмосфері перевищує допустимий рівень запиленості повітря (табл 1.2). 

Розмір частки є основним її параметром, так як вибір способу пило 

подавлення  визначається дисперсним складом пилу. Останній залежить від її 

виду, мінерального складу вихідної сировини і технологічних процесів, що 

виділяють пил і визначається за наступною шкалою: 0-5, 5-10, 10-20, 20-40, 40-

60, 60-100 і> 100 мкм; при цьому вихід класів> 60 мкм визначається за 

допомогою розсіювання на ситах, а вихід класів <60 мкм - повітряної 

класифікацією або седиментацією. У деяких випадках склад пилу визначається 

по крупності за допомогою мікроскопів за шкалою: 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-10, 10-

25, 25-50, 50-100 і> 100 мкм. Залежно від крупності частинок пил 

володіє різними властивостями .  Так, від крупності частинок залежить 
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питома поверхня пилу (табл 1.3), швидкість падіння (табл 1.4) та інші її 

властивості. Відомо також, що кінцева швидкість падіння частинок по Стокс 

пропорційна квадрату розміру часток. 

 

Таблиця 1.2 - Гранично допустимі концентрації пилу, мг/м' 

Найменування шкідливої речовини Клас 

небезпек

и 

Особливості дії на 

організм 

величина 

ГДК 

Пил, що містить більше 70% 

кристалічного двоокису кремнію 

(кварц, кристобалит, тридимит , 

кварцит, динас) 

3 Фіброгенни 1,0 

Пил, що містить від 10 до 70% 

кристалічного двоокису кремнію 

(граніт, шамот, слюда 

сира, вуглепородному пил) 

3 Фіброгенни 2,0 

Пил, що містить від 2 до 10% 

кристалічного двоокису кремнію 

3 Фіброгенни 4,0 

Пил, що містить більше 10% 

азбесту природного і штучного 

3 Канцерогени 

Фіброгенни 

2,0 

Пил, що містить доломіт, вапняк, 

барит, фосфорит 

4 Фіброгенни 6,0 

Пил, що містить окис заліза з 

домішкою оксидів марганцю 

до 3% 

4  6,0 

Пил, що містить окис заліза з 

домішкою фтористих або від 3 

до 6% марганцевих сполук 

3  4,0 

Пил, що містить магнезит 4 Фіброгенни 10,0 

Пил, хромового ангідриду, 

хроматов і бихроматов  

1 Алергени 

канцерогени 

0,01 

Пил, що містить свинець і 

його неорганічні сполуки 

1   0,01 
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Найбільша крупність пилинок зазвичай не перевищує 10 мкм, 

домінують порошинки розміром менше 5 мкм. У фізіологічному відношенні 

особливу увагу слід приділяти частинкам з розмірами менше 2 мкм, так як зі 

зменшенням розміру частинок їх поведінка стає все більш характерним для 

поведінки газів, тобто вони не вимиваються з повітря дощами, що збільшує 

час їх перебування в атмосфері. Великі частинки звичайно осідають протягом 

годин або діб, але, тим не менш, вони можуть переноситися на сотні кілометрів, 

якщо спочатку виявилися на достатній висоті. 

 

Таблиця 1.3 - Властивості тонкого пилу в залежності від величини 

частинок 

Показники Розмір частинок, мкм 

> 5 5-0,1 0,1-0,001 <0,001 

Характеристика  

частинок 

Грубо 

дисперсні 

Тонко 

дисперсні 

Колоїдні Молекулярні 

Видимості при  

спостереженнях 

видимі 

простим 

оком 

видимі під  

мікроскопом 

Видимі під  

ультра 

мікроскопом 

Не видимі під 

ультра 

мікроскопом 

здатність до 

проникненню 

через рослинні 

перегородки 

не здатні не здатні не здатні здатні 

Здатність 

до коагуляції 

не здатні здатні здатні не здатні 

Участь у 

броунівському 

русі 

не беруть 

участі 

невелика 

участь 

беруть участь 
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Таблиця 1. 4 - Швидкість осадження пилу при 20 ° С і 760 мм рт. ст. 

Діаметр частинок, мкм Швидкість осадження, см / с 

0,1 8,71× 10−7 
0,2 2,27× 10−6 
0,4 

 

6,85× 10−7 
1,0 

 

 

3,49× 10−5 
2,0 

 

1,29× 10−4 

10 

 

3,03× 10−3 
20 2,20× 10−2 
40 4,71× 10−2 
100 2,47× 10−1 

 

У нерухомій дисперсному середовищі частинки з розмірами більше 10 

мкм осідають зі зростаючою швидкістю, від 10 до 0,25 мкм - з постійною 

швидкістю, а менше 0,25 мкм - практично не осідають. 

Наявність вітру змінює швидкість осадження частинок і термін їх життя 

в атмосфері. Запиленість атмосферного повітря, обумовлена процесами  

транспортування порід, відвалоутворення , ерозії відвалів і хвостосховищ, 

пиловими викидами технологічних виробництв призводить до забруднення 

ґрунту пилом, в результаті її осадження. Погіршення якості ґрунту, зниження її 

біологічної цінності, здатності до самоочищення, викликає ланцюгову реакцію, 

яка, в разі тривалого несприятливого впливу, може привести до пригнічення 

рослинності і погіршення здоров'я населення 

В якості критерію для оцінки ступеня забруднення ґрунтів можуть 

бути застосовані їх кларкового змісту в забрудненому шарі, так як для деяких 

металів в ґрунті гранично допустимі концентрації 

трохи визначені. Дослідженнями вчених встановлено, що при 

концентрації елементів в породах і ґрунтах всього в 2-4 рази 

вище кларкового значень спостерігаються серйозні екологічні наслідки, що 

призводять до зміни фізіології рослин, тварин і людини [5] 

Загальна інформація про вплив пилу на рослини досить обмежена. У 

більшості випадків пилу хімічно інертні і їх вплив проявляється насамперед в 



24 
 

утворенні так званого чохла, що перешкоджає нормальному тепло- і волого 

обміну листа з атмосферою і зменшує інтенсивність надходження доступного 

для рослин світла, що веде до зниження фотосинтезу і інтенсивності 

поглинання СО і виділення  О2. В результаті спостерігається зниження і повне 

припинення росту рослин і їх деградація. При суцільному покритті пилом 

рослини гинуть [6] 

Хімічний вплив пилових частинок визначається складом, кількістю і 

токсичністю для даної рослини. Здатність поглинати і включати в метаболізм 

нанесені на поверхню листя різні сполуки підтверджуються багатьма 

дослідженнями. 

Тверді частинки, накопичуючись на листках проникають в них через 

продихи і пошкодження тканин, викликаючи великі пошкодження, в тому 

числі опіки і некрози 

 

1.3. Вплив пилу на організм і здоров'я людини 
 

Найважливішою якісною характеристикою суспільства є 

здоров'я населення, що розглядається як інтегральний показник складної 

взаємодії соціально-економічних, екологічних, медико-біологічних і 

демографічних чинників. 

Триваюче погіршення стану здоров'я населення країни пов'язані з 

трансформацією зовнішнього хімічного середовища, що впливає на 

стан організму і поведінку людини, а також на його здатність переносити 

вплив токсичних речовин і нормально функціонувати в цих умовах [7]. Тому 

пошук критеріїв комплексних оцінок стану здоров'я людини як основного 

реципієнта забруднення навколишнього середовища призвів до необхідності 

визнання категорії «здоров'я» в формулюванні Статуту Всесвітньої організації 

охорони здоров'я, яка визначає його як стан повного фізичного, душевного і 

соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороби [8]. 
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В якості критерію комплексної оцінки стану здоров'я запропоновано 

використовувати Одиницю статусу здоров'я (ЕСЗ), що представляє собою одну 

соту частину року (3,65 дня) і характеризує час, протягом якого життєвий 

потенціал людини був знижений (тобто час, протягом якого людина була 

визнана хворою). Залежно від тривалості хвороби виділено 7 ступенів 

тяжкості шкоди, що завдається здоров'ю: 

Збиток здоров'ю: 

- Легка ступінь - до 10 днів (З ЕСЗ) 

- Середній ступінь - до 40 днів (11 ЕСЗ) 

- Важка ступінь - до 90 днів (25 ЕСЗ) 

- Дуже важка ступінь з повною реабілітацією - до 150 днів (43 ЕСЗ) 

Погіршення здоров'я: 

- Інвалідність 3-ї групи - до 120-180 днів (50 ЕСЗ) 

- Інвалідність 1-2-ї групи - більше 50 ЕСЗ 

- Втрата життя. 

Із присутніх в повітрі домішок тільки пил має виражену кумулятивну 

впливом на організм людини. Пил має здатність накопичуватися в організмі з 

поступовим накладенням спочатку незначних змін. Пилові ураження легень 

відносяться до поширеної формі патології і займають значне місце в загальній 

структурі захворюваності, що призводить до значних соціально-економічних 

втрат [9]. 

Запилювання, пов'язане в основному з відсутністю рослинності 

в околицях техногенного масиву, обумовлює проникнення шкідливих речовин 

через дихальні шляхи. До теперішнього часу помилково вважається, що 

поширення токсичного пилу не може бути причиною зараження місцевого 

населення. Робітники, які здійснюють очисні і транспортні роботи на 

забруднених площах, схильні до впливу шкідливих речовин на них. 
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Шкідлива дія пилу на організм людини залежить від виду пилу (отруйна 

і неотруйна пил), її розмірів і способів дії. Пил, що знаходиться в повітрі, може 

чинити негативний вплив на очі людини, шкіру і внутрішні органи, 

потрапляючи разом з повітрям. При потраплянні на очі, пил 

викликає   роздратування, що супроводжується сльозоточивість, ослабленням 

зору.   

Частинки пилу осідають на шкірі і навіть проникають в неї, 

закупорюючи отвори сальних і потових залоз, викликаючи цим запалення шкіри 

і порушуючи процес виділення поту. Запальні процеси посилюються, якщо з 

пилом заносяться мікроби і та є місця  з порушеннями шкірного покриву 

(подряпини, порізи). 

При вдиханні запиленого повітря частина пилу затримується 

слизової оболонкою дихальних шляхів і викликає запальні 

процеси носоглотки і бронхів. Найбільш небезпечною є пил з гострими 

ріжучими краями, яка легко проникає в слизову оболонку і травмує 

її. Пил, потрапляючи в легені, осідає там, і перетворюючи з плином часу 

тканину в фіброзну (пневмоконіоз), яка не бере участі в процесі обміну кисню і 

вуглекислого газу. 

Найбільш шкідливими є частинки розміром менше 10 мкм, які 

затримуються верхніми дихальними шляхами, і частинки розміром 0,5-5 мкм, 

які проникають в легені і затримуються там. Ці частинки складають зазвичай 

40 - 70% зважених часток. Частинки ж розміром менше 0,2-0,3 мкм 

проникають в легені і видаляються назад разом з повітрям, що видихається. 

Результати медико-біологічних досліджень показали, що в міру 

збільшення кумулятивної пилової навантаження до 80 г у працюючих, чітко 

реєструється зниження показників функцій зовнішнього дихання - життєвої 

ємності легень, резервного обсягу видиху, обсягу форсованого видиху і 

т.д. При цьому ймовірність розвитку пилового бронхіту становить 0,2-0,8% в 

рік і добре узгоджується з фактичними даними. Тому зазначена величина 
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пилової навантаження може розглядатися як один з критеріїв формування груп 

підвищеного ризику. Пил, присутня в атмосфері має односпрямованим 

і комбінованим (в присутності оксиду вуглецю і оксидів азоту) дією на органи 

дихання [10]. 

Пневмоконіози - пилові захворювання легенів від впливу всіх видів пилу 

[11] . Однак за часом розвитку цих захворювань, характеру їх перебігу та інших 

особливостей вони різні і визначаються характером впливу пилу. Зазвичай 

після первинного впливу пилу на людину до моменту, коли у 

людини розвивається задишка, і на рентгенограмі грудної клітини 

з'являються характерні затемнення, проходить досить багато часу. Найбільшою 

агресивністю характеризується  кварцовий пил, що викликає силікоз, який 

характеризується відносно швидким розвитком і найбільш вираженими 

формами перебігу. Встановлено, що в запиленій атмосфері силікоз 

розвивається в середньому за 5-8 років, антракоз - за 10 років. Однак слід мати 

на увазі, що в деяких випадках, в залежності від стійкості організму, хвороба 

настає протягом 6 місяців. Особливо небезпечною є радіоактивний пил, так як, 

потрапивши в організм, вона буде систематично його руйнувати і може 

викликати променеву хворобу. 

Так, наприклад, В Латинській Америці 37% гірників хворі силікоз, а їх 

частка серед робітників старші за 50 років зростає до 50%, в Індії частка хворих 

становить 54,6% [11]. 

 

1.4 Існуючі способи боротьби з пилом 
 

 

Останні роки гірнича промисловість розвивається за рахунок 

збільшення видобутку корисних копалин найбільш ефективним і 

прогресивним відкритими методом на базі широкого впровадження 

високопродуктивної циклічно-потокової технології та гірничої техніки, що 

включає роторні екскаватори та комплекси продуктивністю 1250-12500 т/год, 
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великовантажний автомобільний транспорт вантажопідйомністю 110-200 т і 

більше, кар'єрні екскаватори з ківшами місткістю 15 і 20 м та ін. 

Технічне переозброєння гірничої промисловості і застосування 

потужної техніки сприятимуть збільшенню запиленості повітря в робочих 

зонах, що досягає в даний час 2000мг/м і більше. Тому боротьба з пилом і 

увійшла в число найбільш важливих народногосподарських проблем, які 

передбачають необхідність розробки комплексу ефективних заходів, 

спрямованих на забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці та 

захист навколишнього середовища від шкідливого впливу пилу від діяльності 

кар’єрів  в умовах позитивних і негативних температур [12]. 

Боротьба з пилом при буро-підривних роботах. Основними джерелами 

утворення пилу і газу в кар'єрі є буро-підривні роботи (до 35%), вантажно-

транспортні операції та пил ,  що осів   на  кар'єрних площах .  Виділення 

токсичних газів викликано проведенням масових вибухів в кар'єрі (до 60%) і 

роботою технологічного автотранспорту при перевезеннях підірваної гірничої 

маси на відвали , дробильно- перевантажувальні пункти , а  також на склади 

різного призначення .  

Інтенсивність пило-газо утворення при веденні буро-підривних робіт   на  

кар'єрі залежить, від багатьох факторів. До основних факторів слід віднести 

фізико-механічні властивості гірських порід і їх обводненість,  способи 

буріння вибухових свердловин, асортимент застосовуваних ВВ, типи 

використовуваних набійки матеріалів , методи підривання (на підібраний укіс 

уступу або в затиснутому середовищі), час тривалості масового вибуху,  

метеоумови на момент масового вибуху та інше .              

Потужні викиди пилу відбуваються при масових вибухах (100-250 т).  

Пилові хмара при масовому вибуху викидається на висоту 150-300 м і 

поширюватися по  напрямку вітру на значні відстані (10-14 км). Скорочення 

пило-газо утворення при масових вибухах здійснюється   за  рахунок 

технологічних ,  організаційних   та  інженерно - технічних заходів .                                                              
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Технологічні заходи включають : підривання високих уступів   (від 30 м і  

більше ),  що сприяє зменшенню   в 1,25  рази висоти пило-газового хмари   і  

зменшенню утворення оксидів азоту ;  заміну тротилу   на ВВ з  нульовим або 

близьким   до  нього кисневим   балансом, що буде сприяти зменшенню (до 2-

9 разів) кількості шкідливих газів, що утворюються при вибухах в будь-яких 

гірничо-технічних умовах [13]. 

Організаційні заходи включають : перенесення часу вибуху    на   період 

максимальної вітрової активності    ( наприклад , для  кар'єрів Кривбасу це 12-

13 год), що сприяє скороченню часу провітрювання кар'єрів на 15-20%; 

використання набійного матеріалу з  мінімальним питомим пилоутворенням   

організація систематичного   контролю складу  атмосфери кар'єрів   і  ділянок 

підірваних блоків після масових вибухів   в  відповідно   з « Єдиними   

правилами  ведення вибухових робіт »,  що дозволить уникнути передчасне 

потрапляння людей в кар'єр і їх отруєння .                                                                                                                                                                                                                                                                         

Інженерно-технічні заходи включають : зрошення зони випадання пилу 

з пило-газової хмари водою або пило змочувальними   добавками з розрахунку 

10л води на 1 м 2 площі зрошення . Зону зрошення                                    

рекомендується влаштовувати на відстані 50-60 м від кордону  блоку, котрий 

будуть підривати. Більш точну відстань від кордону підривного блоку , на 

котрому виділяється пил за рахунок підйому ударною хвилею , знаходиться 

тільки розрахунковим   способом.  

Мокрі способи боротьби з пилом діляться на способи попередження 

підйому пилу   в  повітря ,  що утворюється   при  руйнуванні ,  навантаженні 

та транспортуванні гірської породи (попереднє зволоження масиву і відірваної 

гірської породи , зрошення та змочування в момент її руйнування і ін .); 

знепилювання повітря або придушення зваженої пилу розпорошеною водою   

( зрошення ,  водяні завіси та інше) і  запобігання   повторного  надходження   

в  повітря осілих пилових частинок   ( зрошення   і  зв'язування осілого пилу ). 

Мокрі способи боротьби з пилом становить   основу  комплексу знепилюючих 

заходів в шахтах, рудниках і кар'єрах. Гідрознепилення для скорочення 
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виділення і розсіювання шкідливих домішок здійснюється   з  допомогою 

гідронабійки свердловин -зовнішньої, внутрішньої і комбінованої. 

Гідронабійки виконується з використанням поліетиленових ємностей, 

наповнених водою. Зовнішня забійка представляє собою поліетиленовий 

рукав діаметром близько 1 м. Довжина рукавів диктується станом поверхні 

зарядженого   блоку і контуром  підриваються свердловин .  Наповнення   

рукава  водою здійснюється   за  допомогою поливальної машини ,  обладнаної 

гідронасосом .  Внутрішня гідронабійки   -  це поліетиленовий   рукав з  

діаметром , на 15 мм більшим , ніж діаметр свердловини , і довжиною на всю 

її неактивну частину . Товщина поліетиленової плівки не менше 0,2 мм. При  

великий тріщинуватості порід слід застосовувати подвійний рукав.                                                                                                                                                                               

Комбінована гідронабійка - поєднання двох перших .  Ефективність 

гідрознепилення при вибуху заряду масою до 300 кг: 

• з  допомогою зовнішньої гідронабійки - 53% ( питома витрата води 

1,38 кг / м 3 гірської маси ),  

• внутрішньої - 84,7% ( питома витрата води 0,78 кг /м3 ),   

• комбінованої - 89,4% ( питома витрата води 1,04 кг/ м3 ).  

При вибуху зарядів масою   450- 620 кг  ефективність внутрішньої 

гідронабійки становить 50,4% ( витрата води 0,46 кг / м 3 ). Скорочення 

пиловиділення в  процесі вибуху можливо також    за   рахунок застосування 

гідро гелю    для  внутрішньої гідронабійки свердловин ( рекомендації 

Криворізького гірничорудного інституту ). Гідрогель включає : аміачну 

селітру   -4%.  рідке скло - 8%; синтетичні жирні кислоти - 2%, воду - 86%. Для 

отримання гідрогелю використовується спеціальна установка.  Ефективність 

гідрогелевими набійки при її висоті 2-4 м досягає 34- 54%.                                                                                                                                                               

Зниження пиловиділення при негативних температурах в процесі 

вибуху можливо за рахунок нанесення шару штучного снігу на  блок і  

прилеглу територію   з  витратою   8-13 кг / м2  поверхні .   
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Боротьба з пилом при екскавації гірничої маси. Зволоження підірваної 

гірничої маси. Виїмка і завантаження  гірської маси передбачає сезонне поділ 

робіт по зниженню пилоутворювальну здатності породи - при позитивній і 

негативній температурі навколишнього атмосфери і масиву породи.                                     

При екскавації гірничої маси в окремих забоях при позитивних 

температурах, з невисокою вологістю порід, може спостерігатися 

пиловиділення.                                                                                      

Для попередження пиловиділення при веденні екскаваторних робіт, 

передбачається зволоження гірничої маси окремих пиляних ділянок (при 

необхідності). Зволоження здійснюється шляхом поверхневого зрошення з 

допомогою зрошувальної машин, обладнаних гідромонітором, наприклад, 

автомобілів БелАЗ-7648 (ємністю 32 м3). До 25% гірської маси, котра 

екскавується в літній період підлягає зрошенню водою. Радіус розбризкування 

струменя води - 60 м.                                                                         

Засоби зрошення слід розташовувати на верхній або нижній майданчику 

уступу з урахуванням напрямку вітру щодо майданчику і екскаватора в 

зручному для розміщення місці або безпосередньо на спланованому за 

допомогою бульдозера уступі.                                                                                                    

Заправку зрошувальних автомобілів водою передбачається можливість 

поповнення частково з зумпфів - відстійників кар'єрних вод, розташованих у 

виробленому просторі і тимчасового зумпфа - накопичувача, розташованого 

на поверхні. У зв'язку з нестачею власних кар'єрних вод для зрошення забоїв і 

доріг, а також профілактики і гасіння ендогенних пожеж, заправка водою буде 

проводитися також від водовідливної установки сусіднього розрізу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Одним із способів боротьби з пилом на розрізах при негативних 

температурах повітря є пилопригнічення штучним снігом. Пилопригнічення 

штучним снігом може здійснюватися як шляхом впливу на зважені в повітрі 

частинки пилу, так і шляхом екрануванням розпушеної гірської маси за 

допомогою покриття її снігом перед екскавацією і навантаженням. 
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Застосування такої установки знижує запиленість повітря в робочій зоні 

екскаватора типу ЕКГ-8И на 96,5 [14]. 

Боротьба з пилом на автодорогах. При  транспортуванні гірської маси 

найбільше забруднення пилом спостерігається при використанні авто 

транспорта . Автомобільні дороги зі щебенево-гравійним покриттям в кар'єрах 

і особливо на відвалах є основними постійно діючими джерелами 

пилоутворення    і на   їх    частку   може    припадати до 70-90%   всієї виділеної 

пилу .                                                                                                                                                                                                            

Автотранспорт при транспортуванні гірської маси піднімає велику 

кількість пилу . Автомобільні дороги на кар'єрах ,  що використовують   

автотранспорт,  займають перше місце в процесі пило виділення по всім 

джерелам виділення пилу в кар'єрі .                                                                                                                                        

Інтенсивність виділення пилу кар'єрних автодоріг залежить    від  стану 

дорожнього покриття , швидкості руху автотранспорту і  кліматичних умов .  

Особливо велике пило виділення   на  ґрунтових   дорогах, а також на 

щебенево-гравійних , що не оброблених спеціальними   матеріалами.                                                                                             

Велике кількість пилу здувається з відкритих транспортних засобів при 

транспортуванні гранітної породи , дрібно роздроблених і  незволожених мас 

при відсутності спеціального закріплення .                      

Дороги з жорсткими покриттями необхідно систематично очищати   від 

розсипаних матеріалів та пилу сухим або мокрим методом.  

Сухий спосіб   очищення  доріг застосовується   в районах  обмеження 

застосування води і в холодний період року . Очищення проводиться легкими  

або середніми бульдозерами, автогрейдерами, універсальними фрезерними 

навантажувачами або снігонавантажувач з лапова живильниками . Збирання 

пилу   на автодорогах з  жорсткими   і  промерзлими покриттями 

рекомендується проводити підмітально-збиральними машинами.                

Мокрий спосіб рекомендується застосовувати   в  тепле час року   з  

допомогою зрошувальної машин, що працюють в режимі мийки . На ділянках 

постійних технологічних автодоріг розрізів з значним водо припливом 



33 
 

рекомендується використовувати стаціонарний зрошувальний водопровід з 

автоматичним управлінням подачі води .                                                                                                    

Для  боротьби   з  пилом   в  теплий час року   на таких автодорогах  

передбачається полив проїжджої частини водою . Забір води на боротьбу з 

пилом здійснюється з зумпфів - відстійників , які перебувають всередині 

розрізу і тимчасового зумпфа -  накопичувача , розташованого на поверхні 

[15].                                                                                                                                                                                                       

На  ґрунтових автомобільних   дорогах  найпростішого   і  перехідного 

типу, слід після змішування матеріалу покриття або просочення його одним  з 

зв'язують речовин зробити профілювання і укочування .      

У  теплий час року мокрі способи боротьби з пилом необхідно 

застосовувати на всіх технологічних автошляхах розрізів , а в зимовий період   

використовувати альтернативні методи [16].                     
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Висновки до розділу 1 
 

1. Було розглянуто основні технологічні процеси  та джерела 

забруднення на гірничому кар’єрі. Практично на всі етапи супроводжуються 

значеним пиловиділенням. Сумарні значення пиловиділення в рік можуть 

досягати десятки тисяч тон на рік, а пил може розповсюджуватися на десятки 

кілометрів від джерела. 

2. Проаналізовано вплив пилу на навколишнє середовище. Було 

визначено його основний хімічний склад та фізичні  властивості  

3. Запиленість атмосферного повітря виклає значне погіршення 

здоровя населення та працівників викликаючи такі захворювання, як силікоз, 

пневмоконіоз та асбестоз. 

4. Було оглянути існуючи методи боротьби з пилом під час різних 

технологічних процесів   
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2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПИЛОУТВОРЕННЯМ 

2.1 Аналіз способів боротьби з пило виділенням та пило переносом на 

гірничих підприємствах  
 

Боротьба з пилом на гірничих підприємствах включає в себе  

попередження пилоутворення, пило подавлення і пиловловлювання. При 

неможливості повного виключення процесу пилоутворення наряду з 

пиловловлюванням на гірничих підприємствах при різних технологічних 

процесах широко використовують пилопригнічення пилу в атмосфері та її 

осадження опосередковано в місцях пилоутворення та видалення пилової 

хмари з атмосфери. 

Відомо [17] чотири направлені у боротьбі з пилом, які приведені в 

таблиці 2.1,на гірничих підприємствах: організаційні, технологічні, технічні, 

біологічні  

Організаційні способи направлені на оптимізацію виробничих процесів, 

пов’язаних з режимом проведення гірничих робіт та котрі мають технологічну 

та природню складову. 

Технологічні способи боротьби з пилом представляє з себе  заходи по 

раціоналізації технології та процесів, модернізації засобів праці та 

застосування нової техніки. 

Технічні засоби подавлення, перш за все, пов'язані із застосуванням 

технічних засобів, що знижують пилоутворення і пиловиділення, і 

пригнічують пиловиділення. Всі вони можуть бути розділені на два види: 

мокрі і сухі. 

Біологічні способи боротьби з пилом пов'язані із застосуванням 

матеріалів, що мають органічну основу (біогенні способи). 

Звичайно кожен з перелічених способів може бути реалізований в 

комплексі з іншими, причому системність вирішення конкретних завдань 

можна обґрунтувати економічними, екологічними та санітарно-гігієнічними 

критеріями 
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Таблиця 2.1 - Класифікація способів боротьби з пилом  

 

На гірничих підприємствах для зниження інтенсивності пиловиділення 

з відкритих поверхонь та для пило пригнічення використовують в основному 

наступні способи та засоби: 

• зрошення водою з добавками хіміко активними речовинами, котрі 

забезпечують закріплення поверхні; 

• закріплення бітумною емульсією; 

• закріплення запилюючих поверхонь латексами; 

• озеленення не робочих площ; 

•  гідропосів. 

До технологічних способів запобіганню пилоутворенню відносяться: 

створення безвідходних технологій, комплексне використання сировини з 

використанням відходів виробництва. Такий спосіб опосередковано сприяє 

пиловиділенню за рахунок використання відходів, тобто в результаті 

скорочення відходів котрі треба складувати. 

Організаційні  Технологічні  Технічні Біологічні 

Оптимізація 

виробничих 

процесів 

Реалізація 

технологій та 

процесів 

Антипилоутворення  Абіотичні 

 
Модернізація 

засобів праці 

Антипиловиділення  Біотичні 

 
Впровадження 

нових 

матеріалів та 

засобів 

Пилопригнічення 
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До механічних способів відносять створення загороджень, котрі 

запобігають поширенню пилу, та суцільне покриття поверхонь зовнішніх 

відвалів розкривних порід матеріалами котрі не виділяють пил. 

 Фізико-хімічний спосіб включає гідрознепилювання та стабілізацію 

поверхні техногенних масивів в’яжучими матеріалами. Гідрознепилювання  

найбільш простий і доступний фізичний метод котрий заключається в тому, 

періодично зволожують поверхню техногенних масиві, котрі виділяють пил. 

Вода використовується в більшості випадків локального пилу подавлення. З її 

допомогою вдається знизити викиди пилу в атмосферу на 50 - 60 відсотків. 

При використанні води для боротьби з пилом на площах або лінійних джерела 

великої протяжності відкритого типу витрати її та експлуатаційні затрати 

значні. 

Приблизно на знепилення 1га поверхні відвалу витрати води за рік 

складають більше 12 тис.м3. При цьому воду неможливо використовувати при 

від’ємних температурах. Таким чином цей метод розумно використовувати як 

допоміжний, коли площі не надто великі, а час роботи не великий. 

Більш перспективним в гірничий сфері являється фізико-хімічний 

спосіб боротьби з пилом, котрий полягає у тому, що запилюючи поверхню 

закріплюють за допомогою в’яжучих або структуроутворюючих поверхонь 

неорганічного, органічного, природнього, синтетичних полімерів і 

комбінованих [18]. При нанесені закріплюючих речовин на поверхні 

утворюється тонка плівка або кірка, котра запобігає розповсюдженню пилу. 

Неорганічні в'яжучі речовини для стабілізації поверхні техногенних масивів  

мають малу водоерозійну стійкістю і крихкістю закріпленої поверхні. 

Органічні закріплювачі для боротьби з виділенням пилу техногенних 

масивів досліджувалися більш широко. В основному це емульсії на основі 

нафтопродуктів, продуктів переробки горючих сланців, нафта, відходи 

целюлозно-паперової, деревообробної промисловості та інші. Сутність 
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закріплення цими речовинами полягає в утворені на поверхні водо-

вітростійкій кірки, котра має пружні пластичні в'язкими властивості. 

 

 

2.2 Багатофакторний кореляційно- регресивний аналіз  факторів, котрі 

впливають на запиленість  
 

 Основним теоретичним підходом до оцінки стану атмосфери, котра 

формується в зона автомобільних доріг на гірничих кар’єрах є розрахунок 

запиленості запропонований Купиним А.Н [19]. 

В ній проведені основні залежності, котрі дозволяють розрахувати 

інтенсивність пилоутворення після проходження автомобільного транспорту 

по дорогам та концентрацію. В основі даної методики знаходиться врахування 

параметрів автомобільного транспортного потоку( довжини, висоти, ширини, 

діаметру колеса та протектора шин), і також товщини прошарку пилу 

(формула 2.1)  

𝐺 =
1,13 × 𝑘𝑚 × 𝜓 × 𝑛𝑘 × 𝑢 × 𝜌 × ℎ × 𝑘𝑁 × 𝑏0,75 × 𝑄0,75 × 𝐷0,25

𝐿𝑝 × 𝑃0,5
, к/с     (2.1) 

де  G – інтенсивність пилоутворення, кг/с;  

𝑘𝑚- коефіцієнт, котрий характеризує частку передніх коліс автосамосвалу 

в забруднені рециркуляційної зони; для великогрузових  𝑘𝑚 = 1,1 – 1,3; 

 𝜓 – коефіцієнт, характеризує пилоутворювальну здатність матеріалу 

покриттів автодоріг; 

𝑘𝑁 – коефіцієнт, характеризує адгезію та ступінь подрібнення пилових 

часток; 

h – товщина прошарку пилу на дорожньому покритті дороги, м.; 

b – ширина колеса самоскиду; 



39 
 

 𝑛𝑘 – число коліс, котрі безпосередньо виділяють пил в рециркуляційну 

зону, шт. ; 

Р – тиск повітря в шинах, Па; 

u – швидкість руху автосамосвалу, м/с; 

𝜌 – щільність пилу, кг/м3; 

Q – навантаження на шину, Н;  

D – діаметр колеса автосамосвалу;  

 𝐿𝑝- довжина рециркуляційної зона за самоскидом; 

Концентрація пилу в повітрі рухомим самоскидом С знаходиться із 

вираження:  

         С =  
1,7×106×𝑘𝑚×𝑗×𝜌×ℎ×𝑒−𝑎𝑛(𝜑×𝜑𝑒) − 𝑖𝑝ℎ𝑛𝑘×𝑏0,75×𝑄0,5

𝜆𝐿×𝐾𝑏×𝐵𝑎×𝐻𝑎×𝐿𝑎×𝑢0,77𝜌0,5
 , мг/м3              (2.2) 

де 𝜆𝐿- експериментальний коефіцієнт; 

𝐾𝑏- коефіцієнт, котрий враховує викиди в бік від коліс; 

𝐵, 𝐻𝑎𝐿𝑎 – відповідно ширина, висота, довжина самоскиду, м; 

 Параметри великогрузових самоскидів, котрі використовують на 

розробці гірничих кар’єрів та необхідні для розрахунку параметри для 

розрахунку величин G і С представлені в таблиці 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Таблиця 2.2 – Параметри для розрахунку пилових викидів   

Марка 

с/с 

Вантажопідйомність Umax, 

км/год 

b, м D, м Q, kH P, 

МПА 

Вa, м Ha, м La, м 

Белаз -

540А 

28 55 0,54 1,6 26,5 0,49 3,5 3,6 7 

79,50 

Белаз -

548 

39 55 0,59 2 35,1 0,54 3,9 3,8 8,2 

110,2 

Белаз -

959 

74 35 0,67 2,5 30,5 0,49 5 4,5 10,1 

209,1 

Белаз -

7565 

115 35 0,82 2,75 -  0,52 5,2 4,5 10,4 

275 

Белаз 

– 

7420 

120 35 0,7 2,65 - 0,49 5,5 4,6 10,5 

211 

Белаз -

7521 

175 53 1,1 3,5 - 0,49 7,6 5,6 13,3 

489 

 

На основі експериментальних даних [20] було проведено кореляційно – 

регресивний аналіз залежності концентрації пилу від різних факторів. 

 

Таблиця 2.3 – Діапазон даних для детального кореляційно – 

регресивного аналізу  

Вид пилу  Концентрація 

мг/м3 

Відстань, 

м  

Швидкість 

вітру, м/с 

Швидкість 

транспорт

у, м/с 

Час після 

зрошення

, хв 

Температура 

повітря, оС 

Вологість 

повітря 

Гранітний  40,6 ÷ 25,6 3÷350 0,5÷8,5 60÷25 3÷95 19÷25 55÷80 

Щебеневи

й  

54,4÷20 1÷400 0,5÷6,5 60÷25 5÷100 18,5 ÷ 25,3 54÷75 

З відвалів  44 ÷ 35,6 1÷300 0,6÷5,5 60÷25 10÷95 18 ÷ 25 57÷70 

  

Для початку було побудовано рівняння регресії для концентрації пилу з 

зовнішніх відвалів (С) від відстані (х), ваги самоскиду(m), часу після 

зрощення(t). Атмосферні умови на всіх варіантах приблизно однакові. 
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Таблиця 2.4 – Кореляційна залежність між факторами  

 c x m t 

c 1    

x -0,8578 1   

m -0,0124 -0,014 1  

t -0,1463 0,1104 -0,19 1 

 

 Між концентрацією та відстанню існує сильний зв'язок. Між 

концентрацією та часом після зрошення зв'язок слабий, і концентрацією та 

масою самоскиду дуже слабкий зв'язок. Тому прибираємо фактор впливу маси 

самоскиду на концентрацію пилу із зовнішніх відвалів. В результаті виходить 

нова залежність. 

 

Таблиця 2.5 – Кореляційна залежність між факторами  

 c x t 

c 1   

x -0,853124 1  

t -0,125632 0,11533 1 

 

Таблиця 2.6 – Двухфакторний взаємозв’язок концентрації пилу із 

зовнішніх відвалів від часу після зрошення та відстані  

 Коефіцієнти Стандартна 

помилка 

t- статистика Р – значення Нижні 

95% 

Верхні 

95% 

C 41,6473 0,9399 44,3103 6,825 39,75 43,5441 

X -0,05489 0,0053 -10,2693 5,044 -0,065 -0,0441 

T -0,0081 0,0124 -0,65 0,51920 -0,0331 0,0170 
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Таблиця 2.7 – Регресивна статистика для визначення концентрації пилу з 

зовнішніх відвалів від часу після зрошення та відставні  

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.8 – Аналіз дисперсії концентрації пилу із зовнішніх відвалів 

від часу після зрошення та відстані  

 df SS MS F Значимість F 

Регресія 2 1228,7 614 54,917 1,903 

Залишок  42 469,85 11,2   

Підсумки 44 1698,6    

 

 З наявних даних, можна зробити висновки, що в найбільшій степні на 

формування запиленості впливають відстань від автодороги та час після 

зрошення дорожнього покриття. 

 Рівняння регресії буде мати наступний вигляд: 

Свід=41,6 – 0,05х – 0,008t    (2.3) 

де Свід – концентрація пилу від зовнішніх відвалів, мг/м3; 

Х – відстань до автодороги; 

T – час, котрий пройшов після зрошення, с.  

При цьому коефіцієнт кореляції складає 0,853. Рівняння регресії 

показує, що при збільшенні відстані на 1% рівень пилу зменшується в 

Множинний R 0,850519024 

R-квадрат 0,723382611 

Нормований R-квадрат 0,710210354 

Стандартна помилка 3,344680006 

Спостереження 45 
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середньому на 0,05 одиниць, а при збільшенні часу після зрошення на 1 % 

рівень пилу зменшується на 0,008 одиниць. 

Такі самі розрахунки було проведені для пилу котрий утворюється при 

русі самоскидів по дорозі зі щебеневого покриття. 

Таблиця 2.9 - Кореляційна залежність між факторами  

 c x t 

c 1   

x -0,79558 1  

t -0,46371 0,35291 1 

 

Між концентрацією та відстанню існує досить сильний взаємозв’язок, 

коефіцієнт кореляції -0,7956. Між концентрацією та часом після зрошення 

взаємозв’язок слабкий -0,46371, але набагато більший ніж у пилу із зовнішніх 

відвалів.  

 Таблиця 2.10 - Регресивна статистика для визначення концентрації пилу 

щебня від часу після зрошення та  відстані  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Множинний R 0,81900145 

R-квадрат 0,67071235 

Нормований R-квадрат 0,657092 

Стандартна помилка 2,607643 

Спостереження 45 
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Таблиця 2.11 – Аналіз дисперсії концентрації пилу щебня від часу після 

зрошення та  відстані  

 df SS MS F Значимість F 

Регресія 2 581,74422 290,8722 42,7842 7,37254 

Залишок  42 285,54012 6,7982   

Підсумки 44 867,2845    

 

Таблиця 2.12– Двухфакторний взаємозв’язок концентрації пилу щебня 

від часу після зрошення та  відстані  

 Коефіцієнти Стандартна 

помилка 

t- статистика Р – значення Нижні 

95% 

Верхні 

95% 

с 39,3361 0,7022 56,0148 4,2534E-41 37,9190 40,7519 

x -0,0343 0,0045 -7,6325 1,83513E-09 -0,0434 -0,0252 

t   -0,0255 0,0116   -2,1962   0,033646222 -0,0490   -0,0020 

 

Для щебня рівняння регресії буде мати наступний виглядає: 

                                         Сщ=39,3 – 0,0034х – 0,25t    (2.4) 

де Свід – концентрація пилу щебню, мг/м3; 

Х – відстань до автодороги; 

T – час, котрий пройшов після зрошення, с.  

При цьому коефіцієнт кореляції складає 0,819.  

Такі самі розрахунки було проведені для гранітного пилу  
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Таблица 2.13 – Кореляційна залежність між факторами 

 c x t 

c 1   

x -0,85047 1  

t -0,39132 0,195322 1 

 

 

Таблиця 2.14 – Регресивна статистика для визначення концентрації пилу з 

зовнішніх відвалів від часу після зрошення та відставні  

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.15 – Аналіз дисперсії концентрації пилу граніту від часу 
після зрошення та  відстані. 

 df SS MS F Значимість 

F 

Регресія 2 1272,7182 636,3590 93,55 2,8554 

Залишок 54 367,34113 6,8026   

Підсумки 56 1640,0593    

 

 

 

 

Множинний R 0,8809118  

R-квадрат 0,7760196   

Нормований R-квадрат 0,767724   

Стандартна помилка 2,608182   

Спостереження 57   
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Таблиця 2.16– Двухфакторний взаємозв’язок концентрації гранітного 

пилу від часу після зрошення та  відстані  

 Коефіцієнти Стандартна 

помилка 

t- статистика Р – значення Нижні 

95% 

Верхні 

95% 

с 39,0840 0,6493 60,1982 3,4534E-41 37,7823 40,3857 

x -0,0357 0,0029 -12,2545 3,17913E-09 -0,0416 -0,0299 

t   -0,0362 0,0102   -3,5654 0,0008 -0,0566   -0,00158 

  

Рівняння регресії для гранітного пилу буде мати наступний вигляд:  

Сгр=39,1 – 0,0036х – 0,036t,                                       (2.5) 

де Свід – концентрація гранітного пилу, мг/м3; 

Х – відстань до автодороги; 

T – час, котрий пройшов після зрошення, с.  

При цьому коефіцієнт кореляції складає 0,88.  
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Висновки до розділу 2  

  

1. Багато факторним аналізом встановлено параметри, котрі в значній мірі 

впливають на концентрацію пилу поблизу автодоріг. 

2. Отримано рівняння регресії, для кожного виду пилу, котра можна 

використовувати для прийняття рішень, щодо зменшення пилового 

навантаження  

3. Основним напрямком зменшення пилового навантаження є 

технологічні, технічні, біологічні та організаційні способи. 
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3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ 

ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ 

3.1 Зниження пилового навантаження при технологічних процесах 

методом запінювання 
 

 Для запобіганню забруднення навколишнього середовища відходами 

гірничої промисловості та продуктами їх вивітрювання слід здійснювати 

фізико- хімічну стабілізацію запилюючих поверхонь, котрі утворюються на 

всіх стадіях роботи на гірничому кар’єрі [21]. Дані заходи засновані на 

створенні стійкого до вітрової ерозії поверхневого сою на техногенних 

масивах фізико – хімічними та біологічними способами. Ефективне пило 

пригнічення   та захист пильних поверхонь від дії вітрової ерозії досягається 

шляхом проведення стабілізації поверхонь в’яжучими складами на основі 

органічних матеріалів в тому числі шляхом нанесені піни. 

 На гірничих підприємствах нашої країни та країн сусідів для зниження 

інтенсивності пиловиділення з відкритих поверхонь і для пило пригнічення  

джерел утворення використовують наступні способи та методи (табл 3.1) 

 

Таблиця 3.1 – Основні способи пило пригнічення відкритих поверхонь  

 Переваги Недоліки 

Склад Витрати, л 

Вода та 

пом’якшувальні 

добавки 

12000  Неможливо використовувати 

при мінусових температурах. 

Значно збільшується витрати 

та експлуатація обладнання  

СаСl2 + H2SO4, 

кг/га   

 

40,30  Унеможливлює проводження 

наступних робіт по 

рекультивації через наявність 

сірчаної кислоти 

Бітумна емульсія, л/га  

( при концентрації 15-

20 %) 

300 Перешкоджає 

розповсюдженню пилу 

протягом 10 -12 місяців 

Слабка міцність, недостатній 

захист від вітрової ерозії 
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Продовження таблиці3.1 

Компоненти Переваги Недоліки 

Склад Витрати, л 

Сінна мульча т/га  2,75 В 1,5 рази дешевше 

ніж закріплення 

полімерами 

 

Різноманітні 

порошкові полімери, 

розчини латексу кг/га 

2,5 – 5  Виникнення водневих 

зв'язків за рахунок 

яких пилові частинки 

зв'язуються в 

укрупнені агрегати 

Частота обробка 1 раз 

в рік 

Обробка сухої 

поверхні. Обробка 

тільки в сонячну 

погоду ( температура 

не більше 15 С, 

вологість не вище 

60%) Погано 

змочується 

Цеоліт, % 

 

15-33 

 

 Не раціональне 

використання 

алюмосилікатів  

Синьо – зелені 

водорослі 

0,05  Схильніть до вітрової 

ерозії 

Сапропель (10 %) 35 – 70 Високу ступінь 

в’язкості, позитивно 

впливає на грунт  

 

Рослинні екстракти, % 5-10  Не раціональне 

використання 

алюмосилікатів  

 

 В першому способі пропонується укріпляти верхній прошарок та 

створенні зв’язаної структури за допомогою розчину сапропелю з 

концентрацією до 10% по масі, котрий забезпечує коагуляцію пильних 

матеріалів та зв’язуванні гранул між собою и з більш крупнішими частками з 

одночасним збільшенням біоактивності масиву [22]. 

 Раціональність способу пило пригнічення оцінюється через технічний 

рівень технологій пилопригнічення  та її економічні показники разом з 

екологічним ефектом. Ефективність пригнічення пилу, котрий здувається з 

поверхонь техногенних масивів у порівнянні із зрошенням водою зростає з 

60% до 85%.  
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 Сапропель - це речовина біологічного походження, котра утворюється 

під водою, на дні прісних водойм із залишків планктону та бентосних 

організмів, органічних та мінеральних домішок. Сапропель представляє із себе 

жирну на дотик масу оливково-сірого, жовтого або рожевого кольору. 

Органічна частина сапропеля утворилась в результаті анаеробного 

біохімічного розкладу біомаси та її подальшого ресинтезу мікроорганізмами. 

Сапропель складається з мулового розчину та колоїдного комплексу. В 

муловий розчин входить вода та розчинені в ній речовини – мінеральні солі, 

низькомолекулярні органічні з'єднання, вітаміни та ферменти. Типи 

сапропелю відрізняються співвідношенням сухих та органічних сполук, 

мінеральних елементів. Сапропель можна добувати у найближчих водоймах 

котрі зазвичай знаходяться біля кар'єрів.   

 

Рисунок 3.1 -  Зміни витрат на 1га закріплення поверхні від швидкості 
вітру 

 

 При закріпленні поверхні техногенного масиву утворюється стійкий 

захисний прошарок. Даний розчин не утворює суцільну не проникну плівку, 

але зклеює дисперсні частки сапропелем в місцях їх стиканню. Через вільний 

простір може спокійно здійснюватися аерація нижніх прошарків. Після 

обробки 10% розчином стійкість до вітрових потоків зросла 10 м/с [23,24]. 
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 В деяких випадках в атмосфері на території кар’єру утворюються 

високодисперсні аерозолі, котрі не піддаються осадженню за рахунок 

зрошення із додаванням сапропелю. В цьому випадку було запропоновано 

закріплювати пильну поверхню біопіною, на основі сапропелю, котра має 

властивості склеюватися. При виробництві піни сапропель використовується 

в якості органічного добрива, і також, як речовина, котра має високу ступінь 

мінералізації, а значить є стабілізатором піни, створюючи в якомусь роді 

каркас. 

Для отримання пінної суміші використовують реакцію газоутворення на 

основі алюмінієвої пудри [25], котра реагує з гідро оксид кальцію у водному 

середовищі і виділяє водень. 

2 Al  + 3 Ca(OH)2 + 6 H2O = Ca [Al (OH)6]2 + 3 H2↑    (3.1) 

Через 3-4 години реакція газоутворення зупиняється та утворена піна 

набуває максимального розміру. Піна повністю висихає за 30-45 днів. На 

поверхні можна побачити щільну кірка, котра не руйнується в процесі поливу 

та наступних осушень, забезпечуючи захист від атмосферних опадів. 

Основним компонентом біопіни являється сапропелі, подрібнені 

відходи борошномельної та зернопереробної промисловості( солома, листя, 

кора, очерет) та додатковою в’яжучою речовиною – карбоксиметилцелюлоза. 

Використання відходів борошномельної та зернопереробної промисловості 

суттєво зменшує вартість.  

Можна виділити три шари утвореної біопіни: 

• нижній - з надлишків води і клею, що проникають в поверхневий 

шар пильної поверхні, закріплюючи його, 

• верхній - прошарок біопродуктивной піни 

• між ними - продукт реакції газоутворення - кристали алюміната, котрі 

додатково цементують поверхність 
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3.2 Індивідуальні системи пило пригнічення на кар’єрних дорогах 
 

 Висока запиленість повітря миттєво зменшує швидкість руху 

самоскидів, викликає збільшення на витрат на обслуговування, спричиняє 

аварійні ситуації, негативно впливає на навколишнє середовище. Знаходження 

персоналу в пиловому середовищі може призвести до професійних легеневих 

хвороб. Вплив всіх факторів можна мінімізувати також за рахунок системи 

індивідуального зрошення. Система індивідуального пило пригнічення 

включає в себе систему туман утворення, котра буде пригнічувати завислий 

пил, котрий утворюється при русі самоскидів. Система складається з насосу 

низького тиску та системи гідравлічних форсунок діаметром 1мм з факелом 

розкриття 120 градусів на висоті 2,5 – 3 метри. Таке місце знаходження 

збільшує зрошувальну поверхню, а кут розпилення 120 градусів дозволяє 

зменшити потребу у кількості форсунок та мінімізувати кількість 

використаної води [26] 

 

Рисунок 3.2 – Система пилоутворення  
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 Ширина дороги зазвичай перевищує 18 метрів. При пило пригніченню, 

дана система буде охоплювати не більше 12 метрів, а повного баку вистачає 

на 5 км. 

 Для розрахунку необхідної кількості води для досягнення ефективної 

очисти пилових хмар при зрошенні [27] використаємо наступну формулу: 

𝜂 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−
3

2
𝑚

𝜔

𝜐

𝐻

𝑑𝑘
𝜂Σ)   (3.2) 

де  𝜂 =
∆С

С
 – ефективність пило пригнічення 

∆С −  частина пилової хмари, захоплена каплями води, мг/м3; 

C – початкова концентрація пилу в хмарі мг/м3; 

m = 
𝑉𝑘

𝑉пго
 −  показник зрошення хмари, мг/м3; 

𝑉𝑘  −  об′єм капель зрошувальної рідини, м3; 

Vпго – об’єм пилової хмари, м3;  

𝜔 =  𝑢 −  𝜐 – відносна швидкість руху пилових часток та крапель води, 

м/с; 

𝑢, 𝜐 – швидкість осадження пилових часток та капель води, м/с; 

Н – висота насичення пилової хмари каплями води, м; 

𝑑𝑘 – діаметр каплі води, м. 

𝜂Σ – коефіцієнт захоплення пилинок сферичною каплею води. 

Тоді діаметр капель котрий розбризкується 

dk= 1000 х 10-6м; 

Сумарний коефіцієнт захоплення пилових часток  

𝜂Σ  =  0,488 

Об’єм пилової хмари  
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Vпго= В х L x H = 18 x 1900 x 100 = 3420000 м3 

Середня концентрація пилу в хмарі  

С = 1400 мг/м3 

Швидкість осадження тонкодисперсного пилу 

U = 0,000012 м/с 

Швидкість осадження капель води  

ϑ = 4,31 м/с 

Відносна швидкість руху капель води  

ω = 4,31 м/с.  

 Виходить, що для пригнічення пилу необхідно 107,7 м3 води. При 

цьому питомі витрати води складуть 2,8 л на 1кг пилу. 
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Висновки до розділу 3 
  

1. Запропоновано в якості зв’язуючої рідини для пилопригнічення 

використовувати 8-10% розчин сапропелю, а при не сприятливих метео 

умовах  біопіну на основі сапропелю. Данна речовина являється екологічно 

чистою, ефективною та ще і покращує стан ґрунту довкола. 

2. Запропоновано індивідуальну систему пилопригнічення, котру 

можна встановити на самоскид. За рахунок форсунок з широким кутом факелу 

значно зменшується витрати на витратні речовини  
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4 РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО 

ВПЛИВУ ПИЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ  ГРАНІТНОГО ГІРНИЧОГО 

КАР'ЄРУ 

4.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту  

Таблиця 4.1 – Опис ідеї проекту стартап проекту  

 

Далі проведемо порівняння властивостей і характеристик 

запропонованої ідеї з конкурентами  

 

Таблиця 4.2 – Визначення слабких сильних та нейтральних 

характеристик проекту 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні 

характеристики 

Назва технологій W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральна 

сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 
Мій проект Існуючий 

проект  

1 

 

 

 

 

 

 

Наявність 

підприємства 

по 

виробництву 

Комплексна 

система 

індивідуального 

пило 

пригнічення 

Спец 

транспорт з 

системою 

пило 

пригнічення 

  

 

+ 

 

 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Впровадження системи 

індивідуального пило 

пригнічення, яка 

дозволить зменшити 

пилове навантаження.  

Державні та приватні 

гірничо збагачувальні 

комбінати та кар’єри 

відкритого типу 

розробки  

1.Екологічність  

2. Ефективність 

3.Мобільність 

(можливість 

монтування вже на 

наявний автотранспорт) 

4. Наявність на ринку 

України 
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Продовження таблиці 4.2 

№ п/п Техніко-

економічні 

характеристики 

Назва технологій W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральна 

сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 

Мій проект Існуючий 

проект  

2 

 

 

Використання 

допоміжних 

речовин 

Розчин з 

сапропелем 

Вода   

+ 

 

3  

 

 

Мобільність 

комплексу 

Монтується 

на 

самоскиди 

Вбудований 

у спец 

транспорт 

   

+ 

4  Ефективність 

пило 

пригнічення 

85 % 60%    

+ 

5  Експлуатація Не 

потребує 

спец. 

персонал 

Не 

потребує 

спец. 

персонал 

  

+ 

 

 

Проведений аналіз показав, що представлена ідея має 2 сильні сторони 

у порівнянні з конкурентом, хоча є декілька нейтральних. 

Для того, щоб провести подальшу розробку проекту, слід провести 

аналіз технологій, які будуть використовуватися. 

 

Таблиця 4.3 – Технологічна здійсненність ідеї 

№ п/п Ідея проекту 
Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 

Комплекс  

установки для 

індивідуального 

пило 

пригнічення  

Система 

гідравлічних 

форсунок з 

факелом  

Так Так 
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Продовження таблиці 4.3 

№ п/п Ідея проекту 
Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

2 

Використання 

сапропелевого 

розчину  

Покращення 

ефективності 

в’яжучої 

рідини 

Так Так 

 

Технології є доступними, так як ідея стартапу з самого початку базується 

на наявних та доступних технологіях. 

Проаналізувавши стан ринку можна спланувати розвиток проекту з 

врахування ринкових загроз, які можуть зупинити реалізацію проекту. 

Проведемо аналіз потенційних клієнтів стартап проекту, їх 

характеристик та потреб сформованих ринком, на основі отриманих даних 

сформуємо список вимог споживачів до товару. Для зручності дані аналізу 

представимо у вигляді табл.. Розглянуті вимоги показують на що слід звернути 

увагу при деталізації проекту, і на які саме споживчі потреби звернути увагу 

 

Таблиця 4.4 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова 

аудиторія 

Відмінність у 

поведінці різних 

потенціальних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів 

Ефективний 

спосіб 

зменшення 

концентрації 

пилу на гірничих 

підприємствах  

Державні та 

приватні гірничі 

комплекси 

Відмінність 

бюджетної 

політики. Велика 

амплітуда вимог  

до ефективності 

установок 

ДСанПіН 

3.3.1.095 
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Для проведення аналізу ринкового середовища розглянемо фактори, що 

позитивно впливають на впровадження проекту, та фактори, що можуть 

негативно вплинути на просування товару на ринок [28]. 

Таблиця 4.5 – Фактори загроз 

№ п/п Фактор Зміст можливості 
Можлива реакція 

компанії 

1 
Економічний 

фактор 

Збільшення ціни 

на технічне 

устаткування та на 

сапропель  

Модернізація процесу 

зборки та автоматизація 

виробництва розчину із 

сапропелем 

2 
Політично-

правовий 

Жорстке 

регулювання 

технології 

Запровадження 

внутрішніх стандартів 

відповідно до 

законодавства 

 

Таблиця 4.6 – Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості 

Можлива реакція 

компанії 

1 Витіснення конкурентів 

Автоматизація 

системи пило  

пригнічення  

Збільшення 

попиту на 

установки за 

рахунок економії 

зв’язуючих рідин 

2 
Стимулювання екологізації 

підприємств 

Запровадження 

європейських 

стандартів для 

державних та 

приватних 

підприємств 

Модернізація 

технологій та 

розчинів 

відповідно до 

стандартів 

 

Розглянуті фактори є сприятливими для стартапу, оскільки допоможуть 

вийти на більшу кількість клієнтів, розширити об’єм виробництва та 

збільшити прибуток. Одним із найвагоміших факторів є екологізація, саме 

така можливість допоможе у стрімкому розвитку компанії 
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Таблиця 4.7 – Фактори конкурентоспроможності  

№ 
Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Виробничий 
Технологія, рівень якості, велика кількість 

споживачі 

2 Збутовий Велика кількість посередників 

3 Сервісний Гарантія 

4 ринковий 

Ринкова новизна, мобільність, 

універсальність споживча новизна, 

вартість 

 

Наступним етапи являється SWAT аналіз, котрий дасть можливість 

виявити та оцінити слабкі та сильні сторони проекту, а також проаналізувати 

можливості та загрози на які треба звернути увагу. 

Основною метою такого аналізу є зосередження на тих сторонах, які 

будуть ключовими факторами успіху чи провалу майбутнього підприємства, 

тому в цей список і не включають всі слабкі та сильні сторони [50]. 

 

Таблиця 4.8 – SWOT- аналіз стартап проекту 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• Екологічно чисті компоненти  

• Відсутність капітальних витрат 

на реагенти 

• Мобільність, швидкий монтаж 

• Відсутність додаткового 

персоналу для обслуговування 

• Відсутність залежності від 

одного постачальника 

• Жорсткі вимоги до 

експлуатації та перевірки 

• Залежність від стану поставок 

в’яжучої речовини  

Можливості Загрози 

• Розширення діяльності за 
рахунок інщих компаній 

• Можливість автоматизації та 
що призведе до менших витрат 
на в’яжучі рідини та збільшить 
ефективність Персональний 
підхід в залежності від потреби 
 

• незацікавленість підприємств 

у ефективних методах; 

• відсутність інвестування. 

• невелика кількість споживачів 

на початковому етапі. 
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Таблиця 4.9 – Альтернативи ринкового впровадження проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива (орієнтований 

комплекс заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність 

впровадження 

ресурсів 

Строки 

реалізації 

1 Підвищення 

конкурентоспроможності за 

рахунок сильних сторін 

проекту 

Висока 
Упродовж 8 

місяців 

2 Підвищення 

конкурентоспроможності за 

рахунок ринкових можливостей 

Висока 
Упродовж  18 

місяців 

  

Для подальшого аналізу визначимо цільові групи потенційних 

споживачів, та їх готовність користуватися продуктом. 

 

Таблиця 4.10 - Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Державні 

підприємства  
висока високий помірна низька 

2 Приватні 

підприємства 
висока середній помірна низька 

  

При розширені проекту можна спрямувати свою увагу на поширення на 

європейський ринок. 

 

4.2 Визначення стратегії стартап проекту 
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Таблиця 4.11 - Визначення базової стратегії розвитку проекту 

Обрана 

альтернатива 

розвитку 

проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції 

відповідно до обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Залучення 

нових 

клієнтів за 

допомогою 

участі у 

промислових 

виставках та 

поширенням 

тестових зразків 

Презентація 

переваг 

компаній має 

значно 

збільшити 

клієнтську базу 

Гнучкість роботи 

фірми; 

• Невеликі 

капіталовкладення; 

• Поєднання 

екологічності та 

економічної вигоди. 

Стратегія 

лідерства по 

витратах 

 

В якості базової стратегії розвитку оберемо стратегію лідерства по 

витратам (за М. Портером). Дана стратегія передбачає більшу ніж у 

конкурентів маржу між собівартістю та середньо ринковою ціною за рахунок 

чинників внутрішнього або зовнішнього середовища. Компанії, що обрали 

схожу стратегію, ведуть контроль за витратами, намагаючись максимально їх 

знизити, а також проводять ретельну розробку конструкцій нових товарів [28]. 

Дотримуючись цієї стратегії, фірма може протистояти своїм прямим 

конкурентам і отримувати прибуток при ціні, мінімально допустимій для 

конкурентів. А низькі витрати створить певні бар’єри для входу нових 

компаній і захистять від товарів-замінників. 

Наступним етапом розробки загальної ринкової стратегії є визначення 

стратегії конкурентної поведінки якої буде слідувати фірма у своєму розвитку. 

Це можуть бути наступальні чи захисні дії фірми, спрямовані на зайняття 

стійкої позиції в галузі. 
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Таблиця 4.12 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на 

ринку? 

Чи буде 

компанія шукати 

нових 

споживачів або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

Ні 

У даній галузі 

нові споживачі 

з’являються 

досить рідко, 

тому компанія 

буде забирати 

клієнтів у 

конкурентів. 

Ні, 

характеристики 

товару 

будуть обиратись 

відповідно 

до санітарних та 

норм 

Стратегія 

заняття 

конкурентної 

ніші. 

Стратегія зайняття конкурентної ніші передбачає турботу та підтримку 

свої конкурентної переваги на всіх етапах розробки та функціонування 

підприємства. В якості цільового ринку в цьому випадку обирається один 

(декілька) малих ринкових сегментів. Обрана ніша повинна залишатись 

стабільною упродовж тривалого проміжку часу, має бути добре захищеною 

(мати високі вхідні бар’єри) і при цьому бути непривабливою для конкурентів. 

Наступним пунктом аналізу стартап-проекту є вибір стратегії 

позиціювання  
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Таблиця 4.13 - Визначення стратегії позиціонування 

 

В якості стартап проекту розглянуто послуги із зменшення пилового 

навантаження на навколишнє середовище. Ідея є конкуренто спроможною та 

має багато сильних сторін: мобільність та ефективність пило пригнічення. В 

якості клієнтів було обрано державні та приватні підприємства, гірничо-

збагачувальні комплекси. Проект має певну кількість загроз, які можуть 

ускладнити вихід проекту на ринок. Ключовими конкурентоспроможними 

позиціями є гнучкість роботи фірми, невеликі капіталовкладення, поєднання 

екологічності та економічної вигоди. 

 Розглянемо фінансову складову нашого проекту. Приведемо основні 

капіталовкладення у вигляді таблиці після розрахунків.  

 

4.3 Фінансові обґрунтування проекту 

Очікувані витрати для введення установки для зниження пилового 

навантаження. Витрати на нововведення розрахуємо по формулі (4.1):  

Ц = ВМ .У + ВМ .Р + ВП.Н + ВТ. + ВК , грн.                    (4.1)  

де  ВМ.У – витрати на матеріали та устаткування, грн.;  

Вимоги до товару 

цільової аудиторі 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

Конкурентоспромо

жні 

позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

(три ключових) 

Конкурентоспромо

жність, гнучка 

цінова політика, 

незалежність 

підприємства, 

стабільність на 

ринку продукції 

Стратегія 

спеціаліз

ації 

1.Простота у 

виготовленні та 

використанні. 

2. Низька ціна на 

сировину. 

3.Сировина 

природнього 

походження. 

4. Дешева ціна. 

Дешево 

Ефективно 

Легко 

Доступно 

Мобільно 
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      ВМ.У = 36500 грн.  

      В М.Р – витрати на монтажні роботи, грн.;  

      В П.Н – витрати на пусконалагоджувальні роботи, грн.;  

      ВТ – транспортні витрати, грн.;  

      ВК – витрати на складання проектно-кошторисної документації, грн.  

Витрати на монтажні роботи складають 9 % від витрат на матеріали і 

устаткування та розраховуються за наступною формулою  

                                             В М .Р = В М .У  0,09, грн.,                                      (4.2)  

і складають  

ВМ .Р =36500 0,09 = 3285 грн., 

Витрати на пусконалагоджувальні роботи складають 5 % від витрат на 

матеріали і устаткування та розраховуються за формулою:  

                            В п .н = В м..у  0,05, грн.,                                        (4.3)  

і складають, 

В п .н = 36500  0,05 = 1825 грн. 

Транспортні витрати складають 7500 грн, а витрати на складання 

кошторисно-проектної документації 10000 грн. Отже очікувані витрати на 

нововведення складатимуть, за формулою (4.1):  

Ц = 36500 + 3285 + 1825 + 7500 + 4000 = 53110 грн. 

 Для роботи обладнання додаткова електроенергія не потрібна так, як 

живлення насосу відбувається від акумулятора самоскиду.  
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Таблиця 4.14 – Обґрунтування  капіталовкладень на проект 

Статті капіталовкладень Величина,грн. 

Прямі одноразові витрати 53110 

- Витрати на обладнання  36500 

- Транспортні витрати 7500 

- монтаж 3285 

- витрати на запуск 1825 

- кошторисно-проектна 

документація 
4000 

Прямі регулярні витрати (в місяць)  

- експлуатаційні витрати 

(сапропель) 
2000 

Всього одноразових 

капіталовкладень 
53110 

Всього витрат за місяць 2000 

Бюджет за рік 77110 

 

 Всю інформація для нашого проекту подаємо у вигляді структури 

бізнес моделі. 

Таблиця 4.15 – Структура бізнес моделі діяльності 

Ключові 

партнери 

Ключові 

види 

діяльності 

Цінність 

пропозиції 

Взаємовіднос

ини з 

клієнтами 

Споживаць

кий сегмент 

1.Державні та 

приватні 

підприємства: 

Попільнянський 

спец кар’єр, 

ВАТ Рижівський 

гранітний кар’єр 

2.Міжнародні 

компанії: 

The Mosaic 

Company, 

Yanzhou Coal 

Mining 

Company 

Впроваджен

ня 

устаткуванн

я для 

індивідуаль

ного пило 

пригнічення 

1. Вузька 

ніша 

2. 

Покращення 

якості стану 

навколишнь

ого 

середовища 

та 

покращення 

експлуатації 

наявної 

техніки 

 

Системний 

підхід. 

Індивідуальні 

замовлення 

Державні та 

приватні 

підприємств

а, що 

вчиняють 

негативне 

пилове 

навантаженн

я на 

навколишнє 

середовище  

Ключові 

ресурси 

Існуючі 

технології 

пило 

пригнічення  

Канали збуту 

Державні та 

приватні 

замовлення 
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Продовження таблиці 4.15 

Структура собівартості 

 

Потоки надходження доходу 

 

1. Разові витрати 53110грн 

2. Місячні витрати 2000грн 

3.Витрати, що формуються під час 

розгляду проекту до 100 тис. грн. 

 

Державні замовлення та закупівлі 

Приватні замовлення 

Продаж прав інтелектуальної 

власності 

 

Чиста приведена вартість проекту розраховується по формулі[50]: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝐶𝐹0 (4.1) 

де  CF0 - початкові інвестиції; 

      CFі - потік платежів в і-му році; 

      r - ставка дисконтування, що відображає швидкість зміни вартості коштів 

в часі.  

У даній формулі початкова інвестиція виражається, як власні кошти. 

Потік платежів визначаємо як еколого-економічний ефект від впровадження 

системи модернізації очікуємо на рівні 200 тис.грн. 

NPV =  
100 000

1 + 0.1
= 272 272 грн, 

Співвідношення інвестицій до вартості проекту розраховуємо за 

наступною формулою: 

     LTC = La/C = 77/100 = 77%,               (4.2) 

де La – сума капіталовкладень, тис. грн; 

     С – сума позики, тис. грн. 

Простий термін окупності має сягнути максимум 5-10 років . При 

повній загрузці потужностей проста окупність буде: 
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Tok = ΔПр / K= 77/200= 4,62 років, 

де К – всі прибутки проекту, тис. грн; 

     ΔПр – всі витрати проекту, тис. грн. 

Коефіцієнт ефективності Е розраховуємо по наступній формулі: 

Е= 1/Tok = 1/5 = 0,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Висновки до розділу 4 

 

1. Проект ідеально підходить на реалізацію в приватних та державних 

гірничо-збагачувальних комплексах.  Головним етап являється створення 

клієнтської бази та її поступове розширення  і подальше концентрування 

інвестиції в модернізацію  

2. Ризики з якими ми можемо зіткнутися в основному полягають з 

небажанням оновлювати існуючі технології та працювати з стабільними 

перевіреними роками, але менш екологічним обладнанням. Головна ідея 

полягає в тому, щоб на прикладі перших клієнтів дати зрозуміти всім іншим 

гравцям на ринку, що модернізація в будь-якому випадку неминуча та 

економічно доцільна. 

3. Окупність даного проекту з точки зору економіки досить довга, але 

якщо буде розширятися клієнтська база та успішні інвестиції в модернізацію, 

проект буде успішним. 

 

Таблиця 4.16 – Загальні показники по проекту 

Показники Значення 

Разові капіталовкладення, тис. грн. 53110 

Постійні витрати, тис. грн 77110 

Річний прибуток, тис. грн. 200 

Економічна ефективність 0,2 

Період окупності проекту 4,62 років 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Було розглянуто основні технологічні процеси  та джерела забруднення 

на гірничому кар’єрі. Практично всі етапи супроводжуються значеним 

пиловиділенням. Сумарні значення пиловиділення в рік можуть досягати 

десятки тисяч тон на рік, а пил може розповсюджуватися на десятки 

кілометрів від джерела. 

2. Проаналізовано вплив пилу на навколишнє середовище. Було визначено 

його основний хімічний склад та фізичні  властивості  

3. Запиленість атмосферного повітря виклає значне погіршення здоровя 

населення та працівників викликаючи такі захворювання, як силікоз, 

пневмоконіоз та асбестоз  

4. Було оглянути існуючи методи боротьби з пилом під час різних 

технологічних процесів   

5. Багато факторним аналізом встановлено параметри, котрі в значній мірі 

впливають на концентрацію пилу поблизу автодоріг. 

6. Отримано рівняння регресії, для кожного виду пилу, котру можна 

використовувати для прийняття рішень, щодо зменшення пилового 

навантаження  

7. Запропоновано в якості зв’язуючої рідини для пилопригнічення 

використовувати 8-10% розчин сапропелю, а при не сприятливих метео 

умовах  біопіну на основі сапропелю. Данна речовина являється екологічно 

чистою, ефективною та ще і покращує стан ґрунту довкола. 

8. Запропоновано індивідуальну систему пилопригнічення, котру можна 

встановити на самоскид. За рахунок форсунок з широким кутом факелу значно 

зменшується витрати на витратні речовини. 
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