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Мета проведення конференції: 

обмін науково-технічною інформацією,  розвиток співробітництва молодих вчених, 

освітянські стосунки викладачів. 

Програма конференції: 

16 травня 2019 р.  
10.00-10.30 – реєстрація участників: м. Київ, вул. Борщагівська, 115, 22-й корп., ауд. 511, 

відкриття конференції,  

10.30-16.00 - наукові доповіді молодих вчених, студентів і аспірантів, підведення підсумків і 

нагородження учасників конференції. 

17 травня 2019 р.  
10.00-11.30 – екскурсія до політехнічного музею КПІ ім. Ігоря Сікорського, 12.00-15.00 

оглядова екскурсія по м. Києву, відбуття учасників. 

 

Організаційний внесок 
Участь в конференції - безкоштовна. 

 

Вимоги до виступу на конференції:  

тривалість доповіді до 10 хв. Робочі мови конференції — українська, англійська. 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі  

II міжнародної науково-технічної конференції  

 

«ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ 

ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ» 
 

яка буде проходити 16-17 травня 2019 року  

в КПІ імені Ігоря Сікорського 

 

 



Публікація доповідей 
Планується безкоштовна публікація доповідей в збірнику матеріалів конференції. Електронна 

версія збірника буде розміщена після закінчення конференції в репозиторії університету 

(посилання на сторінку зі збіркою буде розміщено за адресою: https://geobud.kpi.ua/головне-

меню/конференції) 

 

Доповідь повинна бути оформлена згідно до вимог: 

1. Тези подаются в 1-му екземплярі, надруковані на одній стороні аркуша формату А4, 

об'ємом до 5-х сторінок (разом з рисунками, таблицями і бібліографічним списком) в редакторі MS 

Word в електронному вигляді. Остання сторінка повинна бути заповнена не менш, ніж на 75%. 

2. На першій сторінці вгорі зліва вказується індекс УДК.  

3. Нижче – відомості про авторів, ПІБ студента і наукового керівника, вчене звання, ступінь, 

посада, назва закладу чи організації, які є обов’язковою частиною тез (шрифт Times New Roman, 

розмір 12, через 1 інтервал).  

4. Далі вказується назва доповіді (Тіmes New Roman, розмір 12 рt, жирний, вирівнювання по 

центру, літери прописні, переноси не допускаються). 

5. Анотація (написана українською та англійською мовами) обсягом до 200-250 знаків 

розміщується зразу ж після назви статті. Кожна анотація оформлюється шрифтом Тіmes New Roman, 

розмір 12 рt, курсив, з одинарним міжрядковим інтервалом). 

6. Текст доповіді (шрифт Тіmes New Roman, розмір 12 рt, всі поля – по 25 мм, міжрядковий 

інтервал – одинарний). 

7. Бібліографічний список (оформлений відповідно до вимог ДАК).  

8. Рисунки вбудовуються у документ як об'єкти.  

9. Таблиці розміщуються безпосередньо у тексті.  

10. Формули виконуються у редакторі "Microsoft Equation". 

 

Структурно доповідь повинна складатися з наступних розділів: 1) Вступ; 2) Аналіз 

літературних джерел; 3) Мета роботи; 4) Матеріали і результати досліджень; 5) Висновки.  

 

Технічне забезпечення доповідей  
Аудиторія проведення конференції має відповідне технічне оснащення (ноутбук, 

мультимедійний проектор).  

УВАГА!  
Для своєчасної підготовки програми конференції та публікації доповідей необхідно в термін 

до 29 квітня 2019 р пройти онлайн-реєстрацію.  

 

Реєстрація та відправка доповідей ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ФОРМУ:  

https://geobud.kpi.ua/conference/registration 

 

 

Організаційний комітет 
 

Голова — Стовпник Станіслав Миколайович, к.т.н, доц., в.о. зав. кафедрою геоінженерії 

ІЕЕ. 

 

Заступник голови — Кравець Віктор Георгійович, д.т.н., проф., професор кафедри 

геоінженерії ІЕЕ. 

 

Члени оргкомітету: 

Зуєвська Наталія Валеріївна, д.т.н., проф., професор  кафедри геоінженерії ІЕЕ. 

Гайко Геннадій Іванович, д.т.н., проф., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ. 

Фролов Олександр Олександрович, д.т.н., доц., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ. 

Бойко Віктор Вікторович, д.т.н., с.н.с., завідувач лабораторії Інституту гідромеханіки НАН 

України.  

Ган Анатолій Леонідович, к.т.н., доц., доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ. 

Вапнічна Вікторія Вікторівна, к.т.н., доц., доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ. 

https://geobud.kpi.ua/
https://geobud.kpi.ua/conference/registration


Шайдецька Любов Валентинівна, к.т.н., старший викладач кафедри геоінженерії ІЕЕ 

Загоруйко Євгеній Анатолійович, к.т.н, доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ. 

 

Технічні секретарі: 

Тарасюк Олена Степанівна, провідний інженер кафедри геоінженерії ІЕЕ; 

Полібін Роман Валерійович, інженер кафедри геоінженерії ІЕЕ. 

 

Контакти: 

Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, 511 ауд. КПІ імені Ігоря 

Сікорського, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра геоінженерії. 
голова оргкомітету: +38-067-848-59-77  

відповідальна за організацію і проведення конференції: +380630372848, 

технічний секретар оргкомітету: +38-066-320-48-42  

E-mail: info@geobud.kiev.ua    Web: geobud.kpi.ua  
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UDK 622.1.35 

D. Stetsyuk, student of second year, V. Shlapak, PhD Zhytomyr state technological university 

 

ANALYSIS OF SCHEMES OF BLASTING HOLES AND THEIR IMPACT ON THE 

QUALITY AND EFFICIENCY OF MINING CRUSHED STONE RAW MATERIALS 

 

The factors which impact on efficiency and quality of drilling and blasting operations are 

analyzed, namely advantages and disadvantages of different schemes of wells locations during 

mining of crushed stone are considered as well influence of line of the least resistance on output of 

oversized and amount of crushed rock are analyzed. 

Проаналізовано фактори, що впливають на ефективність і якість буро-вибухових 

робіт, а саме розглянуто переваги і недоліки різних схем розміщення свердловин при 

видобуванні щебеневої сировини та вплив лінії опору по підошві на вихід негабариту і 

кількість переподрібненої породи. 

 

Introduction. Deposits of various rocks, which are used for the production of rubble stone 

and crushed stone, are known in all geostructural regions of Ukraine. Crushed stone raw materials 

are performed from a strong and highly abrasive magmatic rock. The extraction of this type rocks is 

associated with labor-intensive drilling and blasting operations. The disadvantage of drilling and 

blasting operations is oversized. Oversized, which is subject to secondary crushing, has large 

volumes because the volumes of mineral extraction increase. Oversized occupy a fairly large area of 

pit faces, which makes mining difficult. 

The analysis of researches and publications. The method of performing explosive 

borehole work with deviated holes was invented by O. Shapurin and Ya.Vasylchuk [1], described 

by V. Kravets, V. Vorobyov and A. Kuzmenko [2]. An analysis of the influence of the layouts of 

explosive wells on the effectiveness of conducting explosive drilling operations in the production of 

buto-gravel raw materials O. Kisel and A. Kisel [3]. Undercity works were described by V. Kravets, 

V. Vorobyov and A. Kuzmenko [2]. The physical processes of the applied geodynamics of the 

explosion were studied by V. Kravets, V. Korobiychuk and V. Boyko [4]. 

The purpose of this work is to analyze schemes of blasting holes and their impact on the 

quality and efficiency of mining work, namely reduction of oversized pieces and crushed rock 

amount.  

Materials and research results. Drilling and blasting work is the main method of 

destruction of rocks during their mining. Thus, with the help of drilling and blasting operations, 
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about 70% of the volume of minerals is mined, 90% of all mining 

operations are produced by mining enterprises.  

 

Line of the least resistance (W) is the horizontal distance from the 

axis of hole of 1
st
 line to the bench bottom. For reducing W 

drilling holes should be done at a certain angle (for different 

rocks, the angle is different), thus, in the process of mining the 

output of oversized pieces decreases, the quality of crushed rock 

improves, due to which the unobstructed work of the extraction 

equipment is carried out. As a result, technical and economic 

indicators increase. Also, by reducing the value of line of the least 

resistance, costs to re-crushing of rocks reduces. The holes of the 

first line must be drilled at an angle that corresponds to the angle 

of natural slope of a certain rock. The holes of the following lines 

respectively approach to 90°. The deviation of well from horizon 

in the right direction at 1° increases the productivity of 

production, that is, maximize the output of rocks (Fig. 1). 

Conclusions. After analyzing of different drilling 

explosive holes schemes and the influence of line of the least 

resistance, which can be reduced by the precise drilling of the 

deviated holes, it is possible to make the following conclusions 

that the application of the chess scheme of holes and the optimum 

evaluation of line of the least resistance reduce the output of 

oversized, reduce the quantitative loss of raw materials by 

reducing the extra crushing of rocks, improve the quality of the final product.  
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Fig.1. The scheme of holes 

and their angles of inclination 

to the horizontal plane. 

 

 

 

 


