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ВСТУП 

 
«Екологічна безпека при відкритій розробці родовищ» – вибіркова 

дисципліна, яку освоюють студенти, що навчаються за спеціальністю 184 
Гірництво за спеціалізацією Відкрита розробка родовищ.  

Методичні вказівки мають мету закріпити теоретичні знання з дисципліни 
на практиці, а також надати допомогу студентам при виконані контрольних 
робіт та практичних завдань. Методичні вказівки вмістять частини відповідно 
до курсу вивчення дисципліни. 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок, з 
оцінки впливу гірничого підприємства (кар’єра) на навколишнє середовище і 
організація заходів по зменшенню впливу забруднюючих речовин від дії 
обладнання, що задіяне у технологічному процесі видобутку корисної 
копалини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
– основні положення екологічної безпеки; 
– класифікацію забрудників навколишнього середовища при відкритій 

розробці родовищ корисних копалин;  
– прийоми зниження пилегазовиділення при підготовці гірських порід до 

виймання;  
– рівень землеємності при формуванні відвалів при розробці 

крутоспадних та пологих родовищ; 
– вплив грунтових та поверхневих вод на навколишнє середовище та їх 

засмічення при відкритій розробці родовищ; 
– основні забруднювачі повітряного простору кар’єрів при використанні 

транспортних засобів та основні заходи боротьби з ними; 
– заходи що зменшують вплив роботи гірничого підприємства на 

територію навколо; 
– яким чином, в якої мірі, на які об’єкти підприємство впливає в процесі 

розробки родовища. 
вміти:  
розрахувати основні параметри відвалів та визначити заходи захисту їх від 

ерозії; визначати санітарно-захисну зону; визначити об’єми пилоутворення при 
процесах видобутку корисних копалин; розрахувати рівень звукового тиску від 
джерел шуму в кар’єрі, розрахувати механічні очисні пристрої. 

 
 

Розділи підготовлені канд. техн. наук, доц. каф. ВГР Анісімовим О.О. 
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Завдання №1 

ВИБІР СХЕМ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ВІДВАЛІВ І ЗАХИСТ ЇХ 
ВІД ЕРОЗІЇ 

 
Завдання  
1.Розрахувати основні параметри зовнішніх відвалів, для чого зобразити 

схему розрізу і визначити результуючий кут укосу відвала, який прийняти до 
розрахунку. 

2. Визначити землеємкість при формуванні відвала прямокутної й круглої 
форми. 

3. Визначити об’єм планувальних робіт для нижнього ярусу відвала, а 
також верхніх. 

 
Вихідні дані. 
Висота зовнішнього відвала Но=15-20 м 
Кут укосу відвального ярусу o =30-38º 
Ширина тераси b = 4-10 м 
Довжина відвала =1500-1800 м  oL
Об’єм  розкривних порід (у цілику), що відпрацьовується у кар'єрі, VB м3

 

(див. табл. 1) 
Інші дані дивися по тексту 
Порядок розрахунків. 
Загальні вимоги до формування відвалів. По основних гірничодобувних 

регіонах при відкритій розробці крутоспадних і похилих покладів більше 
половини площі порушених земель доводиться на зовнішні породні відвали і 
шламосховища. Так, на залізорудних кар'єрах Кривбасу зовнішні відвали, 
хвостосховища і водоймища займають відповідно 42; 57 й 50% від площі 
земельного відводу. Тому вишукування шляхів зменшення втрат земельних 
ресурсів під відвалами є актуальним завданням і тут найважливішого значення 
набувають питання розташування й формування відвалів. З позицій 
землекористування найбільш раціональним є розташування відвалів на землях 
несільськогосподарського призначення або в ярах, балках, на косогорах, схилах 
гір, в ущелинах та інших неугід’ях. 

Свої особливості відновлення мають укоси відвалів. При гірничотехнічній 
рекультивації укоси відвалів необхідно захистити від ерозії. Для цього вони 
покриваються рослинністю (чагарники, багаторічні трави й ін.). Створення 
сприятливих умов для посіву трав, посадки чагарників і дерев здійснюється 
шляхом виполажування і терасування відвальних уступів. У той же час 
виполажування відвальних укосів веде до додаткового заняття земель 
зовнішніми відвалами й більшими додатковими витратами по виполаживанню. 
Практика та проведені розрахунки показують, що виполаживання укосів 
доцільно при відсипанні у відвали пухких порід, а також напівскельних порід 
при відносно невеликій висоті (до 15-20 м) відвальних ярусів. При 
використанні поверхні укосів відвалів для вирощування плодово-ягідних і 
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декоративних культур, виполаживання укосів відвалів рекомендується 
здійснювати зі зниженням результуючого кута до 15-20°, улаштовування на них 
тераси (рис. 1) шириною b = 4-10 м з різницею відміток між ними (hoi, ho2, hon) 
до 8-10 м. Виполаживання відвальних укосів у цьому випадку здійснюється, як 
правило, бульдозерами зверху вниз (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Терасова форма укосу відвала 
 
Показники землекористування при відвалоутворюванні. Розміри й режим 

порушення земель при виробництві відвальних робіт характеризуються 
середньою, поточною та етапною землеємкістю відвалоутворювання. 

1. Середня землеємкість відвала Ро визначається зі співвідношення 
 

o

o
o V

S
P  , га/м3 

де Sо - площа підстави відвала, га;  
Vo - обсяг зовнішнього відвала, м3. 
 

Вp.ooo VkkV   

де ko - коефіцієнт, що враховує частку обсягу розкривних порід, що 
укладають на зовнішніх відвалах, від загального обсягу розроблювальних 
розкривних порід – 0,8; 

VB - обсяг розкривних порід (у цілику), розроблювальних у кар'єрі, M3; 
kp.o - залишковий коефіцієнт розпушення породи у відвалі (kp.o = 1,05 -

1,15). 
2. Ширина відвала по основі 

oo
о L H
В  oV

, м 

3. Визначається площа основи відвала 
 
4. З метою виключення можливості деформації або руйнування укосів, а 

також для можливості їхнього подаль ого використання після проведення ш
робіт з рекультивації виконується їх виполажування. При цьому виникає 
необхідність у додатковому вилученні земель SД (га) 

 

ооД ПВS  410  

де оВ  - збільшення закладення укосу нижнього відвального ярусу, м;  
По - периметр основи відвала, м. 
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5. При виполажуванні укосу відвала із формуванням терас  (м) оВ

визначається по вираженню 
 

 oooо ctgctghВ   5,0  , 
де hо - висота відвального (нижнього) ярусу, м; 

o  - кут природного укосу відвального ярусу, град.; 

o - кут укосу виположеного нижнього відвального ярусу, град. 
 
6. Об’єм  (м3) зовнішнього відвалу для порівняння визначається також за 

формулою 
 

ВoВoo SSHVo  (
3

SS 
1

) 

де SB - площа верхнього ярусу відвала, м2; 
• для відвала прямокутної форми 
 

)2( poooopoo ctgHBLctgH2oВ SS    

oL - довжина відвала, м;  

oB  - ширина відвала, м;  

po  - результуючий кут укосу відвала, град; 

 
7. Середня землеємкість відвальних робіт з урахуванням санітарної зони, 

що д  по формулах: оводиться на 1 млн. м3 розкриву, визначається
• для відвала прямокутної форми 





))2(22(

))(2(103 2

poooopoooo

cooco
o ctgHBLctgHSH

bBLbS
P



poooopoooo ctgHBLctgHSS   2(2(
 

bс - ширина санітарної зони в периметру відвала, м (300 м до житлової 
зони  не радіоактивних порід, 1000 м – для радіоактивних);   для

 
8. Обсяг планувальних робіт при виполажуванні укосів відвала 

визначається з вираження (для одного ярусу) 
 

oоро Pctgctg  )(2  , м3, n hV  125,0

де h - висота ярусу відвала, м; 

о - кут природного укосу порід розкриву, град; 

ро - кут виполажування ярусу відвала, град; 

Ро - периметр відвального ярусу, м. 
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 Таблиця 1.1 

Вихідні дані 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 № варіанта 

Обсяг розкривних 
порід у цілику, млн. 
м3 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

Продовження табл.1.1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 № варіанта 

Обсяг розкривних 
порід у цілику, млн. 
м3 

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 

Продовження табл.1.1 

№ варіанта 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Обсяг розкривних 
порід у цілику, млн. 
м3 

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 

 
Контрольні питання 
1. Як забезпечується захист укосів відвалів від ерозії? 

 відвалів? 
. Для чого необхідна санітарна зона відвалів? 

 

2. Що таке землеємкість відвала? 
3. Для чого здійснюється виполажування укосів
4
 

Завдання №2 
ПИЛОВИДІЛЕННЯ. ОБҐРУНТУВАННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ 

ЗОН 'ЄРІВ І ВІДВАЛІВ 

ї речовини при веденні вибухових робіт і 
при а

вання пилу при відвалоутворюванні 
скел

. Дані представлені інтервалами приймати самостійно. 

1. Дов го блоку м (табл. 2.2) 

 КАР
 
Завдання  
1. Визначити кількість вибухово
зад ній санітарно-захисній зоні. 
2. Визначити дальність розсію
ьних порід та вибухових роботах. 
3
 
Вихідні дані  

 бl , жина буровибухово

бб la  , той же параметр 
2. Кут між напрямком вітру й простяганням блоку б  =10-20º 
3. Висота зовнішнього відвала Но, м (див. практична робота №1) 
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4. Розташовувані у відвали породи скельні або окислені кварцити 
 
Порядок розрахунків. 
Інженерно-технічні заходи щодо зниження пиловиділення при веденні 

вибухових робіт здійснюється зрошенням зони випадання пилу з пилогазової 
хмари водою або пилозмачуваними добавками з розрахунку 10 л води на 1 м2 
площі зрошення. Зону зрошення рекомендується влаштовувати на відстані 50-
60 м ід границі блоку, що підривають.   в

 
1. Ширина зони осідання пилу при веденні вибухових робіт (м) 

визначається з формули 
 

)sincos()6,00059,0( ббббб abLkВ      (2.1) 
 

де бk  – коефіцієнт розширення смуг в районі бл и и осідання пилу оку (пр
довжині блоку 100бl  м бk  = 1,25; при 200100 бl м бk = 1,2; при бl м 200

бk  = 1,15); L  – відстань від висадженого блоку (1500 ; ббb – -1600), м a,
відповідно, ширина й довжина блоку, що підривають, м ( 212 бb 5м); б  – 
кут між напрямком вітру й простяганням блоку, градус. 

 
По формулі при відомій кількості що підривається вибухової речовини 

(ВР) можна визначити розмір зони, на границі якої концентрація пилу в 
пилогазовії хмарі н  буде перевершувати  гранично рипус имих значень. Крім е  п т
того, задаючись розміром санітарно-захисної зони, можна визначити 
максимально припустима кількість ВР, при вибуху якого забезпечується ця 
зона. Кількість ВР визначається в, даному випадку методом послідовних 
наближень. 

2. Значення першого наближення кількості ВР знаходять із умови 
 

595,0

1 )
100

1(5,65,1






  qaB xn


    (2.2) 

 
де значення ах приймають по табл. 1. 
Надалі розрахунок роблять по формулі 
 

1)100/1(5,6

)4,14/(
68,1

12

2

2 



nx

n Bqa

x
B


      (2.3) 

 
де нз IRx  ; зR  – радіус санітарно-захисної зони (може бути не менш 

максимального радіуса по безпеці при веденні вибухових робіт (≈300-600 м) і 
відповідно до санітарних норм і правил не менш - 1500 м), м;  
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н  – відстань від місця вибуху по напрямку вітру до верхньої краю I
навітряного борта кар'єру, м (приймається 150-200 м) 

  – ефективність заходів щодо пилопридушення при вибухових роботах(0 
- 60 %), %; 

q  – питома кількість пилу що утворюється при висадженні 1 м3 гірської 
маси (0,02 – 0,1) кг/м3 

  – дисперсія відхилення вітру від переважного напрямку (по методу С. 
Улинга [2, табл. 10.1] для певних умов стійкості атмосфери: 0,08 – нейтральна; 
0,04 – стійкість помірна; 0,14 – нестійкість помірна) 

Значення першого наближення, отриманого при п = 1 по формулі (2.2), 
підставляють у вираження (2.3) для визначення другого наближення В2. 

У випадку, якщо цілі частини В1 й В2 рівні, розрахунок припиняють, у 
противному випадку визначають наступне наближення (при п ≥ 2): 

 

3
),min( 3222

322212





 nn

nnn

BB
BBB    (2.4) 

з наступним обчисленням В2п по формулі (2.3). Потім дорівнюють цілі 
частини В3 й В4 Розрахунок ведуть доти, поки цілі частини парного й 
непарного наближення будуть рівні. 

 
Таблиця 2.1 

Залежність параметра а  від відстані х х

х ах х ах х ах 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

1 
0,7 

0,45 
0,3 

0,21 
0,14 
0,096 
0,095 
0,094 
0,092 
0,091 

1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 

0,085 
0,079 
0,073 
0,066 
0,06 

0,054 
0,048 
0,046 
0,04 

0,034 
0,029 

7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 

0,023 
0,019 
0,015 
0,013 
0,01 

0,009 
0,008 
0,007 
0,006 
0,006 
0,006 

 
3. Визначення дальності розсіювання пилу при відвалоутворюванні 
У випадку здування пилу з поверхні сформованих відвалів задана 

запилення повітря може бути визначена з вираження 
 

о
от

o g 



 1042,1 5

Н
c

L 


 91,1ln144 ,   (2.5)  

де Но — висота відвала в місці розташування джерела пиловиділення, м;  
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с – задана концентрація пилу за відвалом, мг/м3 (вибій екскаватора: літо – 
5,3-12,1 мг/м3; зима – 31,2-61,5 мг/м3); 

gот – інтенсивність пиловиділення з поверхні відвала, мг/с. 
4. Інтенсивність пиловиділення з поверхні сформованих відвалів 

ВНИИБТГ (А. И. Лобода, В. Ю. Тыщук) запропоновано визначати також 
відповідно до методики В. С. Нікітіна з обліком питомої здуваємості пилу, що 
залежить від конкретних типів порід і швидкості вітру 

 
Fgom          (2.6) 

 
 – питома здуваємість пилу з поверхні відвала, мг/(з × м2);  
F  – площа відвала, м2 (практична робота №1 див. So) 
 

ba          (2.7) 
де а й b – емпіричні коефіцієнти, що залежать від типу порід у відвалі. 
  – швидкість повітряного потоку 2,5-5 м/с 

 
Значення коефіцієнтів  а й b 
Породи                a   b 
Скельні  (роговики, сланці, окислені руди) 
 змішані                                                                             0,0097                   2,887  
Крейда                                                                               0,0058                   3,488  
Пісок                                                                                  0,00087                  4,199 
Суміш порід (юрські глини, пісок, крейда)                   0,0137                    2,328 
Окислені руди                                                                   0,0237                    2,356 

 
Таблиця 2.2 

Вихідні дані 

№ варіанта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Довжина блоку, що 
підривається , м 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

бl

Прод ен та .2 овж ня бл.2

№ варіанта 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Довжина блоку, що 
підривається , м 100 90 80 70 75 85 95 127 128 129 

бl  

Прод ен та .2 овж ня бл.2

№ варіанта 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Довжина блоку, що 
підривається , м 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 

б  l
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Контрольні питання  
1. Назвіть джерела пиленя і газовиділення в кар’єрі. 
2. Методи боротьби із пило- та газовиділенням? 
3. Організаційні заходи боротьби з пилом. 
4 -технічні заходи боротьби з пилом і газами. 

 

 

ТВОРЕННЯ ПРИ ПРОЦЕСАХ 
ВИД  КОПАЛИН. 
 

. Інженерно

Завдання №3 
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ПИЛОУ
ОБУТКУ КОРИСНИХ

Завдання  
1.Розрахувати основні об’єми пилоутворення при підриванні порід, 

вийманні та транспортуванні. 
2. Визначення кількості води необхідної для поливу доріг. 
. 
В

 – кількість одночасно працюючих верстатів, од (табл.3.1) 

дять з того, що практично всі станки випускаються з засобами 
пилоочищення. 

 

ихідні дані. 
n

 

Порядок розрахунків. 

Методика визначення об’ємів пилоутворення під час виконання 
бурових робіт [3]. При розрахунку об’єму забруднення атмосфери при бурінні 
свердловин вихо

3600

)1(
2

  


zn
Q , г/с     (3.1)

 

атом, г/хв; 
 – ефективність системи пилоочищення, в долях (табл.3.1). 

 
Таблиця 3.1 

Значення зрахунку и бурінні 

Сист ня

 

де n – кількість одночасно працюючих бурових верстатів; 
 – кількість пилу, який виділяється при бурінні одним верстz
η
 

 η для ро  об’ємів пило викидів пр

Буріння ем щени пилоочи η 
Циклони 0,75 

Шарошечне 
Рукавний фільтр 0,85 
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Таблиця 3.2 

Ін іленн р’єрах  

ови

тенсивність пиловид я від машин в ка

енсІнт
пил

ивність 
ділення 

Джерело  

г/годину 
Примітка 

 виділення
пилу 

мг/с 
Бур О-овий верстат СБ

1 
250 900 З пилоуловлювачем 

Пневматичний 
бурильний молоток 

100 360 При бурінні сухим способом 

Пневматичний 
бури ок 

П  
льний молот

5 18 ри бурінні мокрим способом

Е  кскаватор 500 1800 Навантаження сухої породи 
Екскаватор 120 432 Навантаження зволоженої породи
Бульдозер 250 900 При роботі на сухій породі 

Автосамоскид 5000 18000 
При переміщенні  

без твердого пок
 по сухій дорозі

риття 
 

Таб я 3.3 
и дн ан  варіантами я формули 3

10 12 13 14 15 

лиц
В хі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
і д і за дл .1 

№вар 11 
п 3 5 4 6 7 2 4 5 8 9 10 4 6 4 1 

 
Методика визначення об’ємів пилоутворення під час виконання 

вибухових робіт.  
Вибухові роботи супроводжуються масовим виділенням . Велика пилу

в 

 викидів пилу (у тоннах) при 
підривних роботах використовують рівняння 

 

г    (3.2) 

о

потужність пилоутворення зумовлює короткочасне забруднення атмосфери, 
сотні раз перевищуюче гранично допустимі концентрації (ГДК).  
Для визначення маси одноразового викиду пилу в атмосферу при проведенні 
підривних робіт у кар'єрах звичайно використовують методичні посібники з 
розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних 
матеріалів [4] або при підривних роботах у вугільних розрізах [5]. 

гідно [4], для розрахунку одноразовихЗ

610 DaaaaQ , 43213
 

де а1 – кількість матеріалу, який піднімається в повітря під час масового 
вибуху 1 кг ВР (4-5т/кг); 

а2 – частка літаючого пилу з розміром частин 0-50 мкм, що переходить в 
аероз ль по відношенню до висадженої гірничої маси (у середньому 2·10-5); 
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а3 – коефіцієнт, я ий враховує швидкість вітру в зоні вибуху (ак с

ховує вплив обводнення свердловин і 
попереднього зволоження вибою (табл.3.4), приймається студентом самостійно; 

D – величина заряду ВР, кг. 
 

3=k3) (ри . 
3.1); 

а4 – коефіцієнт, який вра

 
Рис. 3.1. Залежність значення k  від швидкості вітру у зоні вибуху 

Таблиця 3.4  
4, що враховує вплив  свердловин і 

 
отовка вибою Значення а4 

3

 

Значення коефіцієнту а  обводнення
попереднього зволоження вибою 
Попередня підг
Зволоження зони осідання пилу 
водою, 10л/м2 

0,7 

Обводненні свердловини (висота 
стовбу води 10-14 м) 

0,5 

 

Таблиця 3.5  

ідн ан дл ор ли .2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вих

№ 

і д ні я ф му  3

вар 

Vвітру, 

 

4 5 6 3 2 10 6 7 8 11 4 8 6 4 9 

м/с
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D 100 220 325 150 140 420 310 361 160 180 190 210 200 215 375

 

Середня швидкість вітру на території Кривбасу становить близько 5 м/с, 
хоча протягом одного місяця в році вона досягає 15 м/с і вище. 

Практично аналогічна залежність для розрахунку викидів шкідливих 
речовин в атмосферу при підривних роботах представлена в [5]. Так сумарна 
маса речовин (тверді частки і г логаз вої 
виробництві одного вибуху, визначається за формулою 

ефективність засобів пилопридушення, 
част

,5 для твердих часток). 
итоме виділення шкідливих речовин q, зокрема пилу, залежно від виду 

застосовуваного ВР, може змінюватися в досить широких межах, пр

Таблиця 3.6  

Вихідні данні до формули 3.3 та 3.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ази), що викидають з пи о хмари при 

 
M= K ·q·А (1 – η),  т                    (3.3) 

 
де К  – безрозмірний коефіцієнт, що враховує гравітаційне осідання 

шкідливих речовин у межах розрізу, що для твердих часток приймається рівним 
0,16 (для газів 1,0); q – питоме виділення шкідливих речовин при вибуху 1 т ВР, 
т/т; А – кількість висадженої ВР, т; η – 

ка одиниці (при гідрозабійці свердловин η = 0,6 для твердих часток і η = 
0,85 для газів; при гідрогелівій забійці – відповідно 0,50 і 0,85; для обводнених 
свердловин η = 0

П
иблизно від 

0,001 до 0,1 т/т. 
 

№ 

вар

А, т 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140

 

Більш пізня версія методики [5] містить додатково розрахунок параметрів 
пилогазової хмари, що утвориться при підривних роботах [6]. Розрахунок 
пара  
при ереженні досить чітких його обрисів. 

 
Об’єм пилогазової хмари (V ) розраховується по емпіричній формулі 

                    (3.4) 
 

. 
мулах: 

 при А ≤ 3 т                      Vo = 47890 (А – 0,062); 
– при 3 т < А ≤ 30 т            Vo = 57580 · (А – 0,62); 

метрів здійснюється на момент максимального розвитку пилогазової хмари
зб

o

 
Vо = 44000·А1,08,  м3        

де А – кількість висадженої вибухової речовини, т
Можливий розрахунок Vо (м

3)по спрощених фор
–
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– при

етодика визначення об’ємів виділення пилу при виймально-
наван

х колісних навантажувачів пил 
виділяється, головним чином, під час навантаження матеріалу в автосамоскиди. 
Об’єм виділення пилу описується рівністю [3]: 

 А > 30 т                     Vo = 69220 · (А – 6,2). 
 

М
тажувальних роботах.  
 
Під час роботи екскаваторів і фронтальни

3600

10
1754321

1




GBkkkkkk
Q , г/с   (3.5) 

де k

6

стка пилової фракції в породі, визначається шляхом промивання 
і прос

нню до всього пилу в матеріалі (таблиця 3.7); 

ймати для 
умов 

 враховує вологість матеріалу (табл. 3.9); 
, приймати 

шмато
ймається екскаватором, т/годину; 

В1 – коефіцієнт, який враховує висоту розвантаження ковша (табл. 3.11,
розвантаження в автосамоскид) . 

Таблиця 3.7 

іє  

Найменування 
у 

ність 
ріалу, г/см3, 
 

ова частка 
в матеріалі 

, що 
одить в 
оль k2 

1 – ча
івання середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм 

(таблиця 3.7); 
k2 – частка пилу з розміром частин 0-50 мкм, що переходить в аерозоль, 

по відноше
k3 – коефіцієнт, який враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора 

(рис. 3.1); 
k4 – коефіцієнт, який враховує місцеві умови (табл.3.8, при
(д)); 
k5 – коефіцієнт, який
k7 – коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу (табл.3.10
к від 50 до 500 мм); 
G – кількість породи, яка ви

 

 

Коефіц нти k1 та k2 (форму

Щіль

ла 3.5) 

Ваг
матеріал мате

т/м3
пилу 
k1 

Частка пилу
перех
аероз

Вапняк 2,7 0,04 0,02 
Мергель 2,7 0,05 0,02 
Граніт 2,8 0,02 0,04 
Крейда 2,7 0,05 0,07 
Гіпс комовий 2,6 0,03 0,02 
Доломіт 2,7 0,05 0,02 
Каолін 2,7 0,06 0,04 
Глина 2,7 0,05 0,02 
Пісок 2,6 0,05 0,03 
Графіт 2,2-2,7 0,03 0,04 
Туф 2,6 0,03 0,02 
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4

 

Таблиця 3.8
Залежність величини k  від 
місцевих умов 

хні Відкриті повер  
а) з 4-х сторін 1,0 
б) з 3-х сторін 0,5 
в) з 2-х сторін 0,2 
г) з 1-ї сторіни 0,1 
д) закритий з 4-х 
сторін 

0,005 

 

Табли я 3.9
 Залежність величини k  від 

ті мат

ц
5 

1

вологос еріалів 
Висота падіння 

ріалу мате
В  

0,5 0,4 
1,0 0,5 
1,5 0,6 
2,0 0,7 
4,0 1,0 
6,0 1,5 
8,0 2,0 
10,0 2,5 

 

7 

 

Таблиця
Залежність величини k  від 

 

 3.10  

величини  матеріалів
ір шматків, мм Розм k7 

500 0,1 
500-100 0,2 
100-50 0,4 
50-10 0,5 
10-5 0,6 
5-3 0,7 
3-1 0,8 
1 1,0 

 
Таблиця 3.11

Залежність величини В  від 
озва я

1 

1

висоти р нтаженн
Висота падіння 

ріалу 

 
В  

мате
0,5 0,4 
1,0 0,5 
1,5 0,6 
2,0 0,7 
4,0 1,0 
6,0 1,5 
8,0 2,0 
10,0 2,5 

 
Для транспортування корисних копалин та порід розкриву на кар’єрах, 

які розробляють родовища твердих нерудних корисних копалин, найбільшого 
розповсюдження здобув автомобільний транспорт. 

Методика визначення об’ємів пилоутворення при автотранспортних 
роботах [3]:. 

 

noFqCCC
qLNCCCCC

Q 


 26543600
176321

4 , г/с (3.6) 

 
де С1 – коефіцієнт, який враховує середню вантажопідйомність одиниці 

авто ..3.1транспорту (табл 4); 
С2 – коефіцієнт, який враховує середню швидкість руху 

транспорту(табл..3.13); 
С3 – коефіцієнт, який враховує стан доріг (табл..3.15); 
С4 – коефіцієнт, який враховує профіль поверхні на платформі (1,3-1,6); 
С  – коефіцієнт, який враховує швидкість обдування матеріалу (табл..3.16); 5
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С6 – коефіцієнт, який враховує вологість поверхневого шару матеріалу 
(С6= k5, табл..3.9); 

С7 – коефіцієнт, який враховує частку пилу, що зноситься в атмосферу 
(С7=0,01); 

F – середня площа платформи кузова, м2; 
N – число рейсів (в обох напрямах) всього парку автомобілів в годину; 
L – середня відстань одного рейсу в межах кар’єру, км; 
q1 – пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу, г (при С1=1, С2=1, С3=1 

приймається рівним 1450 г, або пропорційно множимо); 
q'2 – пиловиділення з одиниці фактичної поверхні на платформі, г/м2с (q'2= 

q') див. табл.. 3.12; 
n – кількість автосамоскидів, працюючих в кар’єрі. 
 
 
  

Таблиця 3.12
 Залежність величини q'. При умові 
k3 =1; k5 =1 
Матеріал що складується q', г/м2с 
Щебінь, пісок, кварц 0,002 
Мергель, вапняк, цемент 0,003 
Сухі глинисті матеріали 0,004 
Гіпс, крейда 0,005 

 

Таблиця 3.13
 Залежність С2 від середньої 
швидкості  транспортування 
Середня швидкість 
транспортування, 
км/год 

С2 

5 0,6 
10 1,0 
20 2,0 
30 3,5 

 
 
 
  

Таблиця 3.14 
Залежність С1 від середньої 
вантажопідємності  
автотранспорту 
Середня 
вантажопідємність, т 

С1 

5 0,8 
10 1,0 
15 1,3 
20 1,6 
25 1,9 
30 2,5 
40 3,0 

 

Таблиця 3.15
Залежність С3 від стану доріг 
Стан доріг С3 
Дорога без покриття 
(грунтова) 

1,0 

Дорога з щебеневим 
покриттям 

0,5 

Дорога з щебеневим 
покриттям, оброблена 
розчином хлористого 
кальцію, ССБ, бітумною 
емульсією 

0,1 
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Таблиця 3.16
Залежність С5 від швидкості обдуву кузову 

Швидкість обдуву, м/с С5 
До 2 1,0 
До 5 1,2 
До 10 1,5 

 

Визначення кількості води необхідної для поливу доріг 
При головній водовідливній установці повинен бути водозбірник. Частина 

води буде використана для поливу доріг по яких буде транспортуватися 
корисна копалина до станції. Особливо в літній період для придушення пилу 
необхідно поливати дороги. 

Найбільш ефектним способом боротьби з пилом на гравійних і ґрунтових 
дорогах в кар’єрі є обробка їх знепилюючими матеріалами. Для короткочасного 
попередження пилоутворення (на 1-2 години) варто застосовувати зволоження 
водою з витратою 1-2 л/м2, а також обмеження швидкості руху по дорогах, що 
проходять через або поблизу населених пунктів, охоронюваних територій, 
сільськогосподарських угідь і т.п. [7].  

Довжина транспортування - L м; 
Ширина дороги що піддається поливу Ba- 30 м; 
Витрати води для поливу, л/м2 (1м3=1000 л); 
Визначити необхідний об’єм води для поливання доріг ? м3 
 

Таблиця 3.17 
Вихідні дані  

№ 
вар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

L, 
м 

3,0 4,0 5,0 3,5 5,5 6 2,5 2,4 3,1 4,2 5,1 1,2 2,8 2,7 3,3

Ba, 
м 

16 18 19 36 21 22 35 24 25 34 27 33 29 30 31 

 

Контрольні питання  
1. Які фактори впливають на розповсюдження пилогазової хмари під час 
виконання вибухових робіт в кар’єрі? 
2. Якими способами вирішується проблема усунення утворення пило- та 
газовиділення при буропідпривних роботах? 
3. Якими способами вирішується проблема усунення утворення пило- та 
газовиділення при виймально-навантажувальних роботах? 
4. Якими способами вирішується проблема усунення утворення пило- та 
газовиділення при транспортуванні гірської маси від вибою до місця 
розвантаження? 

 

 19



Завдання №4 
РОЗРАХУНОК РІВНЮ ЗВУКОВОГО ТИСКУ ВІД ДЖЕРЕЛ ШУМУ З 

УРАХУВАННЯМ БАР’ЄРУ 
 
Завдання  
1.Розрахувати параметри рівнів звукового тиску при роботі гірничого 

обладнання. 
2. Визначити рівні звуку в розрахункових точках з урахуванням зниження 

їх впливу на оточуюче середовище 
Вихідні дані. 
Тип екскаватору: 
Варіант 1-5 приймається екскаватор ЕШ-10/60; 
Варіант 6-10 приймається екскаватор ЕКГ-8І 
Варіант 11-15 приймається буровий верстат СБШ-250 МН. 

Відстань від верхньої брівки кар’єру до відвалу 20 м; 
Кут укосу борта кар’єру – 40 град., відвалу – 35 градусів. 
Ширина дна кар’єру – 250 м, ширина поверхні відвалу 40 м. 
Відстань від відвала до житлового будинку 350 м. 

Інші данні приймаються згідно варіанту в табл.4.5 
Для розрахунків потрібно накреслити розріз з кар’єром, відвалом і 

відстанню між відвалом і житловим будинком. 

Порядок розрахунків. 
Рівні джерел шуму та захисних екранів 

Основні відмітки рівнів об'єктів кар'єру (джерел шуму, розрахункових 
точок поблизу житлових будинків, а також екранів) представлені нижче: 

Рівень розрахункових точок поблизу будинків  
Рівень кар'єру на початок відпрацьовування . 
Рівень площадки ДСЗ. 
Рівень для відвалів. 
Основні джерела шуму гірничого підприємства згруповані в три джерела: 

кар'єр, дробильно-сортувальний завод, пункт навантаження. 
Екранами шуму в кар'єрі є: борта кар'єру й відвали рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 – Схема до розрахунку шумового екрану у вигляді борту кар'єру і 

відвалів 
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Розрахунок рівнів звукового тиску 
Розрахунок виконується згідно СНиП II-12-77 "Захист від шуму". 
Октавні рівні звукового тиску L у дБ у розрахункових точках, якщо 

джерело шуму і розрахункових точок розташовані на території житлової 
забудови або на площадці підприємства, варто визначати за формулою: 

 
L = LP  — 15 lg r + 10 lg  — 

1000

ra  — 10 lg ,   (4.1) 

 
де LP - октавний рівень звукової потужності в дБ джерела шуму; 
Ф - фактор спрямованості джерела шуму, безрозмірний, обумовлений за 

досвідченим даними. Для джерел шуму з рівномірним випромінюванням звуку 
варто приймати Ф=1; 

r - відстань у метрах від джерела шуму до розрахункової крапки; 
Ω - просторовий кут випромінювання звуку, прийнятий для джерел шуму, 

розташованих:  
– у просторі - Ω = 4π;  
– на поверхні території огороджуючих конструкцій будівель та 

споруджень - Ω = 2π; 
– у двогранному куті, утвореному конструкціями, що огороджують 

будівлі і споруди, - Ω = π; 
а - загасання звуку в атмосфері в дБ/км, [8, табл. 6]. 
 

При відстанях r  50 м затухання звуку в атмосфері у розрахунках не 
враховують. 

 

Таблиця 4.1 

Вихідні данні до формули 4.1 [8, табл. 6] 

Середньогеометричні частоти октавних 
полос в Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

а в дБ/км 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 
 

Таблиця 4.2  

Октавні рівні звукового тиску для гірничого обладнання LP [9] 

Середньогеометричні частоти
октавних полос в Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Рівні 
звуку 
дБА 

Екскаватор ЕШ-10/60 
(маш.відділеня) 

100 108 105 106 99 90 85 78 102 

Екскаватор ЕШ-15/90 
(маш.відділеня) 

107 106 97 95 92 91 86 87 103 

Екскаватор ЕКГ-8І 86 86 86 88 87 78 72 72 90 
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(маш.відділеня) 
Екскаватор ЕКГ-4,6 
(маш.відділеня) 

100 99 99 95 89 83 85 76 99 

Буровий верстат СБШ-250 МН 
(маш.відділеня) 

95 90 89 93 89 87 82 74 94 

Дробарка ККД-1500 100 100 97 94 95 88 83 90 98 
Дробарка ККД-900 97 100 95 97 93 88 92 72 98 
Грохот ГИТ-51 96 94 995 95 92 91 88 64 98 
Стрічковий конвеєр  97 96 93 97 97 97 95 88 99 
Віброживильник 116 97 95 95 91 91 82 68 97 

 

Октавні рівні звукового тиску від декількох джерел шуму Lсум у дБ варто 
визначати як суму рівнів звукового тиску Li у дБ в обраній розрахунковій точці 
від кожного джерела шуму (або кожної перешкоди, через яку проникає шум у 
приміщення або атмосферу) по формулі: 

Lсум = 10 lg      (4.2) 


n

i

Li

1

1.010

Визначення рівнів звуку в розрахункових точках 
Рівень звуку LА тер у дБА в розрахунковій точці на території об'єкта, що 

захищається від шуму, варто визначати по формулі: 
LА тер

.3); 

 = LА экв – LА экр – LА зел – LА пог ,  (4.3) 
де LА экв - шумова характеристика джерела шуму в дБА (табл..4.2); 
LА экр - зниження рівня звуку екранами на шляху поширення звуку в 

дБА (табл.4
LА зел - зниження рівня звуку смугами зелених насаджень у дБА 

(табл..4.4). 
LА пог - зниження рівня звуку в дБА залежно від погодних умов. 

Зниження звуку за рахунок погодних умов 2дБА. 
Зниження рівня звуку екраном LA экр У в дБА варто визначати по [8, табл. 32] у 
залежності про різницю довжин шляхів проходження звукового променя  у м 
при прийнятій висоті екрана. 

Різниця довжин шляхів проходження звукового променя у відповідності 
зі схемами екранів, наведеними на рис.4.1, варто визначати по формулі: 

 = (а + b) - с,      (4.4) 
Приклад. Для рис. 4.1  = (461 + 378) – 838 =1 

де а - найкоротша відстань між геометричним центром джерела шуму й 
верхньою крайкою екрана в м; 

b - найкоротша відстань між розрахунковою крапкою й верхньою крайкою 
екрана в м; 

с - найкоротша відстань між геометричним центром джерела шуму й 
розрахунковою крапкою в м. 

 
 

 22



Таблиця 4.3  

Вихідні данні до формули 4.4 [8, табл. 32] 

Різність довжини 
шляхів проходження 
звукового проміню   в 

м 

Зниження 
рівня звуку 
екраном

 в дБАLA эк В, р

Різність довжини 
шляхів проходження 
звукового проміню   в 

м 

Зниження 
рівня звуку 

екраном

в дБА 

LA эк В, р

0,005 6 0,48 16 
0,02 8 0,83 18 
0,06 10 1,4 20 
0,14 12 2,4 22 
0,28 14 6 24 

 
Наприклад. Для рис. 4.1  = (461 + 378) – 838 =1. Для кар'єру і відвалу 

екрануючі поверхні, при розташуванні устаткування на далекій відстані від 
житлового будинку і від північного борту кар'єру  = 1 з таблиці 4.3 значення 
знаходиться між  = 0,83 і  = 1,4 тобто LА экр від 18 до 20 дБА. 

 
Рис. 4.2. Розрахункові схеми для визначення зниження рівня звуку за 

екранами: 1 - стінка; 2 - будинок; 3 - насип; 4 - виїмка; ИШ - джерело шуму; РТ 
- розрахункова точка; hэф - ефективна висота екрану 

 
 
Зниження рівня звуку LА зел у дБА смугами зелених насаджень варто 

приймати з табл. 4.4 [8, табл. 36]. Тип полоси зелених насаджень приймається 
самостійно. 
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Таблица 4.4 

 Зниження рівня звуку у смугах з зеленими насадженнями 

Полоса зелених насаджень Ширина 
полоси у 

м 

Зниження 
рівня 
звуку

 в 

дБА 
LA зел,

Однорядна при шахматній посадці дерев всередині 
полоси 

10–15 4–5 

Теж 16–20 5–8 
Двохрядна при відстанях між рядами 3–5 м; ряди 
аналогічні однорядній посадці 

21–25 8–10 

Двох- або трьохрядна при відстанях між рядами 3 м; 
ряди аналогічні однорядній посадці 

26–30 10–12 

Примітка. Висоту дерев слід приймати не меньше 5–8 м. 

 

При посадці смуг зелених насаджень повинне бути забезпечене щільне 
примикання крон дерев між собою й заповнення простору під кронами до 
поверхні землі чагарником. Смуги зелених насаджень повинні передбачатися з 
порід швидкоростучих дерев і чагарників, стійких до умов повітряного 
середовища в містах й інших населених пунктах і проростаючих у відповідній 
кліматичній зоні.  

Припустимі рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) у 
Дб в октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку в дБа для 
житлових і суспільних будинків й їхніх територій варто приймати відповідно до 
[8, табл. 1,]. Для  території, що безпосередньо прилягають до житлових 
будинків (в 2 м від конструкцій, що огороджують), площадки відпочинку 
мікрорайонів і груп житлових будинків, площадки дитячих дошкільних 
установ, ділянки шкіл припустимий еквівалентний рівень звуку становить 45 
дБА (розрахункове від усіх джерел 45,9 дБА). Згідно додатка №16 до 
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів №173 
від 19.06.96 р. припустимий еквівалентний рівень звуку вночі (з 23 до 7 годин) 
становить 45 дБА (60 дБА максимально) і вдень (7 до 23 годин) - 55дБА 
(максимально 70дБА). 

Таблиця 4.5 

Вихідні дані  

№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Глибина 
кар’єру , м 

3,0 4,0 5,0 3,5 5,5 6 2,5 2,4 3,1 4,2 5,1 1,2 2,8 2,7 3,3

Висота 
відвалу , м 

16 18 19 36 21 22 35 24 25 34 27 33 29 30 31
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Таблиця 4.6  

Приклад для звіту роботи екскаватора ЕШ 

Середньогеометричні частоти 
октавних полос в Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Рівні 
звуку 
дБА 

Октавні рівні звукового тиску L 
у дБ 

         

LА тер - - - - - - - -  
 

Контрольні питання  
1. Які фактори впливають на розповсюдження шуму під час роботи обладнання 
в кар’єрі? 
2. Якими способами вирішується проблема усунення шуму на промислових 
майданчиках? 
3. Які засоби існують для захисту працівників від шуму? 
4. Припустимий еквівалентний рівень звуку вночі та вдень для території, що 
безпосередньо прилягають до житлових будинків? 

 

Завдання №5 

РОЗРАХУНКИ ВОДНИХ БАЛАНСІВ. РОЗРАХУНОК ПРИПУСТИМОЇ 
КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ 

Завдання  
1.Розрахувати параметри водотоку при скиданні забруднених (не 

токсичних) вод у водотік (річка) при роботі гірничого підприємства. 
2. Визначити кратність розведення забрудненої води чистою водою і 

період повного обміну води у водоймі 
Вихідні дані. 
 
Гірниче підприємство, розташоване поблизу річки, при рішенні питання 

скидання стічних вод повинне обґрунтувати можливість скидання. Для цієї 
мети використається розрахунок по методу Фролова-Родзіллера, заснований на 
рішенні диференціального рівняння турбулентної дифузії. У розрахунку 
прийняті допущення: річковий потік безмежний, початкове розбавлення 
відсутнє, випуск стічних вод зосереджений [10].  

 
Данні для розрахунків взяти з табл..5.1 згідно варіанту. 

 

Порядок розрахунків. 

Етапи проведення розрахунків по методу Фролова-Родзіллера. 
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1 Визначення кратності розведення по формулі (5.1). 
У випадку скидання у водойму зі спрямованою течією кратність 

розведення розраховується за формулою 
 

n  = (m Qв+ Qv)  / Q ,      ( 5 . 1 )  v

 

де  т – коефіцієнт змішання, що характеризує частину води водойми, що 
бере участь у розведенні;  
       Q  – в витрати води у водоймі; 
      Q  v – об'ємні витрати стічних вод, що скидають у водойму. 

 
2 Визначення коефіцієнта змішання по формулах (5.2 – 5.4): 

 

m = 1 - e - k 3 L / ( 1 + ( Q / Q )  eв v
- k 3 L ) ,    ( 5 . 2 )   

 

де k – коефіцієнт гідравлічних умов змішання; 
 

k = ψ φ 3
Т vQ/D . 

 
ψ – коефіцієнт врахування розташування місця випуску стічних вод (для 

берегового випуску ψ = 1, для випуску в перетині русла ψ = 1,5); 
 

D = g H ω / M C ,     (5.3) T Ш

 
де  g  – прискорення вільного падіння;  
Н  –  середня глибина русла;  
ω – середня по перетину русла швидкість течії річки на віддаленні L  від 

місця випуску стічних вод;  
М –  функція коефіцієнта Шезі для води; 
 

М = 22,3 м с; 0,5/

Сш – коефіцієнт Шезі,  
 

С  ш = 40 ÷ 44 м с0,5/ ; 

 
 

φ =  L  / L ,      (5.4) Н

де L  –  довжина русла від перетину випуску до розрахункового створу; 
L  Н – відстань між цими паралельними перетинами в нормальному 

напрямку. 
3  Період повного обміну води у водоймі 
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  t   =  V /(Q +∑v  Q –  Qв   n ), годин   (5.5) 

де V – об’єм  водойми, 
Q  – втрати витрати води у водоймі без віднесення забруднень (від 

випару). 
n

 
 

Контрольні питання  
1. Як кар’єрні води впливають на природні водні ресурси? 
2. Які існують дозволи на користування водними ресурсами за строком дії? 

Який документ повинно мати гірниче підприємство для скидання вод у 
природні водойми і водотоки? 

3. Які існують методи очищення кар’єрних вод? 
4. У який період дозволяється скидання вод у водойми і водотоки?  
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Таблиця 5.1 
 Вихідні дані 

Номер варіанта 
Параметри розрахунків 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Коефіцієнт місця розташування 
випуску стічних вод ψ (у перетині 
русла) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Довжина русла ріки від перетину 
випуску до розрахункового створу L, 
м 

550 560 650 800 750 700 670 810 750 670 580 570 720 820 455 

Відстань між перетином випуску і 
створу в нормальному напрямку Lн, м

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Середня глибина русла ріки H, м 12 13 14 15 16 14 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 11,5 16,2 10,1 9 

Середня по перетині русла швидкість 
течії річки ω, м/с 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Коефіцієнт Шезі Сш, м0,5/с 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 

Об’єм водойми V, 10 6 · м3 5 4 3,5 3 5,5 6,5 5,2 6,2 7,2 5,8 3,7 3,2 4,5 6,3 6,1 

Об’єм витрати води водойми Qв,  
м3/год 

50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Об’єм витрати стічних вод Qv, м3/год 500 300 450 510 520 530 440 460 470 480 490 540 550 560 500 

Втрати води Qп, м
3/год 500 300 450 510 520 530 440 460 470 480 490 540 550 560 500 
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Завдання №6 

РОЗРАХУНКИ МЕХАНІЧНИХ ОЧИСНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ 
ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ 

 
Завдання  
1.Розрахувати параметри вловлювальних пристроїв при скиданні стічних 

вод гірничим підприємством. 
2. Визначити тип пристроїв і їх характеристики. 

Вихідні дані. 
Наведені в таблицях до завдань. Інші данні підібрати самостійно з вказанням 
джерел. 
 

Порядок виконання роботи 
 

Рішітки 
 

Для вловлювання зі стічних вод великих нерозчинених забруднень 
застосовують рішітки (ґрати). Рішітки підрозділяють на рухливі і нерухомі; з 
механічним очищенням або ручним очищенням; установлювані вертикально 
або похило. На рис 6.1 показано найпростіші рішітки з ручним очищенням [11]. 

 
Рис. 6.1. Схема встановлення рішітки  

 
Найбільше поширення на діючих очисних спорудженнях одержали 

грабельні механізовані рішітки типу МГ. У даних конструкииях 
використовують граблі типу РМУ, які постійно видаляють затримані 
забрудники з поверхні рішіток. 

Для затримки і здрібнювання забрудників безпосередньо в потоці стічної 
води без виймання їх на поверхню застосовують решітки-дробарки. 
Характеристика комбінованих рішіток-дробарок наведена в табл. 6.1.  
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Рис. 6.2. Решітка-дробарка РД: 1 – опорний фланець; 2 – ріжуча планка; 
3 – тепальний грібень; 4 – зєдувальні патрубки; 5 – різець; 6 – підвіска; 7 – 
привод; 8 – барабан; 9 – сіфон; 10 – патрубок підводу 
 

Таблица 6.1  
 Основна характеристика комбінованих рішіток-дробарок 

Марка Продуктивні
сть, 
м3/годину 

Розмір 
рішітки, мм 

Сумарна 
площа 
зазорів, 
см2 

Потужніст
ь, кВт 

Маса, 
кг 

РД-200 60,90 180 (Ø) 190 0,6 320 
РД-600 2000 635 (Ø) 450 1 1800 
КРД 2000 760 (Ø) 8350 4,6 750 
РРД-1 3000 1400х900 9600 17,6 2635 
РРД-2 6000 2х1400х900 19200 18,2 3500 
ВРД-1 3000-4000 1024х1640 7000 14,5 2430 
ВРД-2 3500-5000 1024х2040 9000 16 1880 
 

При виборі рішітки по заданій витраті стічних вод (Qmax) і швидкості руху 
рідини в зазорах рішіток (v = 0,8-1 м/с) визначають необхідну сумарну площину 
зазорів за залежністтю 

v

Q
F max       (6.1) 

Обравши за табл. 6.1 тип рішітки з сумарною площиною зазорів F1, 
визначають необхідне число рішіток: 

1F

F
n       (6.2) 

 
Втрати напору в рішітках складають 
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P
g

v
bshp

2
sin)/(

2
3/4   ,    (6.3) 

 
де β – коефіцієнт, що дорівнює 2,42 для прямокутних і 1,72 для круглих 

стрижнів; 
s – товщина стрижнів рішітки (7…20), мм; 
b – ширина зазорів рішітки (10…15), мм; 
α – кут наклону рішітки до горизонту(10…15), град.; 
g – прискорення свободного падіння, м/с2; 
P – коефіцієнт, що враховує збільшення втрат напору внаслідок засорення 

рішітки (Р = 3). 
 

Таблиця 6.2  
Витрати стічних вод по варіантам 
№ 
вар. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qmax 3650 2560 4800 6700 9520 10260 5070 14200 1980 6200
 

Пісколовки 
 

Пісколовки встановлюють на очисних спорудах для затримання 
мінеральних часток крупністю більше 0,2-0,25 мм при пропускній здатності 
очисних станцій більш 100 м3/добу. На рис. 6.3 наведена схема горизонтальної 
пісколовки.  

 
 

Рис. 6.3. Схема горизонтальної пісколовки 
 
 
Глибина пісколовки зазвичай обирається в межах 0,25-1 м, швидкість руху 

рідини в пісколовці складає 0,15-0,3 м/с, а час передування – не меньше 30 с. 
Швидкість осадження часток у пісколовці в основному залежить від їх 
гідравлічної крупності ио, яка пов’язана, з діаметром часток. Для піску вона 
приймається згідно табл. 6.3. 
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Таблиця 6.3  

Гідравлічної крупність для піску 
Розмір часток піску dч, мм Гідравлічна крупність при 15ºС, мм/с 
0,1 5,12 
0,12 7,37 
0,15 11,2 
0,2 17,1 
0,25 24,2 
0,3 29,7 
0,35 35,1 
0,4 40,7 
0,5 51,6 
 
 

Розрахунок горизонтальних пісколовок здійснюється за наступними 
формулами. Спочатку визначають площу живого січення одного відділення за 
формулою 

nv

q
F


      (6.4) 

 
де q – максимальні витрати сточних вод; 
v – середня швидкість руху води; 
п – кількість відділень. 
Довжину пісколовки визначають за формулою 
 

v
u

h
kL

o

1 ,     (6.5) 

 
де h1 – глибина проточної чатини пісколовки, м; 
ио – гідравлічна крупність піску розрахункового діаметру; 
k – коефіцієнт, що враховує вплив турбулентності і інших факторів на 

роботу пісколовки. 

22 


o

o

u

u
k      (6.6) 

 
де ω  – вертикальна турбулентна складова швидкості руху рідини в 

пісколовці 
v 05,0  

 
Для видалення піску в горизонтальних пісколовках використовують 

гідрозлив або механічну очистку. 
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Таблиця 6.4   

Вихідні данні по варіантам для розрахунку пісколовок 
№ 
Вар. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

dч, мм 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,25 
q 120 130 140 150 160 170 125 135 145 150 

h1, м 0,25 0,26 0,27 0,35 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 
 
 

Відстійники 
 
Горизонтальні відстійники використовують на станціях очищення стічних вод з 
пропускною здатністю більше 15 тис. м3/добу. Найбільше розповсюдження 
отримали прямокутні в плані відстійники з іловими приямками, що розташовані 
в один-два ряди на початку споруди. Глибина проточної частини відстійників 
1,5-4 м; відношення довжини до глибини для промислових стічних вод – до 20. 
Ширина відстійника назначається в залежності від засобів видалення осаду рис. 
6.4. 

 
Рис. 6.4. Схема первинного відстійнику у розрізі 
 
Швидкість руху стічних вод в відстійниках приймається 5-10 мм/с. 

Довжина відстійника може бути знайдена за залежністю 

oc

Hv
L




 , м     (6.7) 

 
де v – швидкість руху рідини у відстійнику, м/с; 
Н – глибина відстійника, м 
ωос  – швидкість осадження часток у відстійнику, м/с. 
Для мілких часток сферичної форми, що осаджуються у ламінарному 

режимі і в необмежених умовах (критерій Архімеда Ar≤3,6), величина 
швидкості осадження може бути знайдена за рівнянням Стокса 

ж

тт
oc

gd


 


18

1
,м/с     (6.8) 
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де  – мінімальний еквівалентний діаметр часток, що осаджуються у 
відстійнику, м (згідно табл.6.4); 

тd

т  – щільність часток, кг/м3(прийняти самостійно) 
g  – прискорення вільного падіння, (9,8 м/с2); 

ж  – динамічна в’язкість рідини, Па·с. 
 

Таблиця 6.5  
Вихідні данні по варіантам для розрахунку відстійників 

№ 
Вар. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н, м 2 2,2 2,15 2,8 3,0 3,2 3,5 3,4 2,7 2,5 
 

Контрольні питання  
1. Для чого використовують пісколовки і їх принцип дії? 
2. Для чого використовують рішітки і їх принцип дії? 
3. Для чого використовують відстійники і їх принцип дії?? 
4. Як здійснюється знезаражування води?  
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Додаток. Приклад визначення кількості вибухової речовини методом 

математичного наближення 

Розрахунок для формул 2.2-2.4 

7,141,0)
100

60
1(083,05,65,1

595,0

1 



 



B т 

6,25
17,141,0)100/601(083,05,6

)4,14/180004,0(
68,1

2

2 



B т 

  – за цілим значенням 21 BB 

Наступний розрахунок (min відповідає 14,7 дивись В1 та В2) 

4,13
3

7,146,25
7,143 


B т 

4,18
14,131,0)100/601(083,05,6

)4,14/180004,0(
68,1

2

4 



B т 

32 BB   – за цілим значенням 

Далі 

15
3

4,134,18
4,135 


B т 

7,23
1151,0)100/601(083,05,6

)4,14/180004,0(
68,1

2

2 



B т 

32 BB   – за цілим значенням. 

Розрахунок ведеться доки цілі частини парного та непарного наближення 
будуть дорівнювати …………Відповідь: 16=16 т 
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