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ВСТУП 

 

Мета співбесіди – визначити рівень базових знань вступників для інших 

напрямків підготовки чи спеціальностей для прийому на навчання за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії 

зі спеціальності 184 «Гірництво» 

Завдання програми співбесіди – зорієнтувати вступників щодо вивчення 

тем та питань дисциплін, на базі яких складені завдання. 

 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

Блок 1. Підземна розробка родовищ корисних копалин  

1.1. Розкриття та підготовка родовищ корисних копалин; 

1.2. Процеси підземних гірничих робіт; 

1.3. Основи проектування технології підземної розробки; 

1.4. Управління станом масиву. 

 

Блок 2. Відкриті гірничі роботи  

2.1.Процеси гірничого виробництва; 

2.2.Руйнування гірських порід; 

2.3.Розкриття родовищ корисних копалин; 

2.4. Проектування кар’єрів;  

2.5. Системи розробки родовищ відкритим способом. 

 

Блок 3. Будівельні геотехнології 

3.1. Технологія будівництва гірничих підприємств; 

3.2. Будівельні конструкції; 

3.3. Руйнування гірських порід. 

3.4. Матеріали конструкцій. 

3.5. Розрахунок та конструкції кріплення. 

 

Блок 4. Маркшейдерська справа 

4.1. Маркшейдерські роботи при підземній розробці родовищ корисних копа-

лин; 

4.2. Маркшейдерські роботи при відкритій розробці родовищ корисних копа-

лин; 

4.3. Аналіз маркшейдерських робіт. 

4.4. Облік рухомості та вилучення запасів корисних копалин; 

4.5. Маркшейдерсько-геодезичні прилади. 

 

Блок 5. Збагачення корисних копалин і хімії 

5.1.  Підготовчі процеси збагачення корисних копалин; 
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5.2. Магнітні методи збагачення корисних копалин; 

5.3. Флотаційні методи збагачення корисних копалин. 

5.4. Гравітаційні методи збагачення корисних копалин; 

5.5. Спеціальні та комбіновані методи збагачення корисних копалин, гідро-

металургія. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Прийом на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється відповідно з правилами 

прийому до Криворізького національного університету 2022 р, а також Поло-

ження про організацію прийому на навчання до університету за третім (освіт-

ньо-науковим) рівнем вищої освіти у формі співбесіди зі спеціальності 184 

«Гірництво». 

Для проведення співбесіди на навчання за третім (освітньо-науковим) рі-

внем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії, створюється фахова 

атестаційна комісія. 

Співбесіда проводиться індивідуально з кожним вступником. Результати 

заносяться до протоколу співбесіди у вигляді «зараховано» або «не зарахова-

но». До складання вступних екзаменів з іноземної мови, філософії та фахового 

випробування допускаються ті вступники, які отримали за результатами співбе-

сіди «зараховано». 

На співбесіду виносяться п'ять питань, по одному питанню з кожного 

блоку.  

 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

3.1 Перелік тем з дисциплін, що виносяться на співбесіду по блокам. 

 

Блок 1. Підземна розробка родовищ корисних копалин. 

1. Розкриття та підготовка родовищ корисних копалин. 

1.1. Спосіб проходки гірничої виробки та вибір техніки в залежності 

від гірничо-геологічних умов родовища, призначення виробки та її форми 

для чорних корисних копалин. Форма та площа поперечного перерізу гірни-

чої горизонтальної виробки. Спосіб проходки горизонтальних виробок. Техніка 

та технологія проходки горизонтальних виробок. 

1.2. Спосіб розташування шпурів у вибою в залежності від міцності 

порід форми та поперечного перерізу виробки. Типи шпурів. Розрахунок по-

трібної кількості шпурів та розміщення їх в вибою, варіанти врубів та їх вибір. 

КВШ. 

1.3. Параметри та тип кріплення в залежності від розташування ви-

робки у масиві на великих глибинах та її призначення. Жорстке та піддат-
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ливе металеве кріплення. Дерев’яне кріплення. 

1.4. Спосіб провітрювання вибою для заданого типу горизонтальної 

виробки в залежності від способу призначення гірничої виробки. Способи 

провітрювання виробок. Схеми розташування вентиляційних установок у вибої. 

1.5. Циклограма проходки горизонтальної нарізної виробки, визна-

чення питомих витрат матеріалів, людино-змін та собівартості проходки, в 

залежності від її призначення. Способи та розрахунок часу на прибирання 

гірничої маси. Витрати матеріалів, енергії та часу. Витрати часу на проведення 

гірничої виробки. Техніка безпеки при проходці горизонтальної виробки. 

1.6. Спосіб проходки виробки та техніки в залежності від гірничо-

геологічних умов родовища, призначення виробки та її форми. Призначен-

ня вертикальних та похилих підготовчих виробок. Форма та технологія проход-

ки вертикальних виробок на залізорудних родовищах. Способи проходки під-

няттєвих виробок: проходка дрібно-шпуровим способом з розділенням на два 

(три) відділення, проходка за допомогою КПП. 

1.7. Параметри виробки та найбільш доцільний спосіб розташування 

шпурів у вибої в залежності від міцності порід форми та призначення гір-

ничої виробки. Параметри вертикальних виробок. Проходка виробок бурови-

буховим (ручним) способом. Проходка виробок механічним способом. 

1.8. Спосіб провітрювання вибою вертикальної вироки в залежності 

від способу проходки та призначення виробки. Провітрювання вертикальної 

виробки при проходці. Всмоктувальний. Нагнітаючий. Комбінований. Схеми 

розташування вентиляторної установки при провітрюванні вертикальних виро-

бок. 

2. Процеси підземних гірничих робіт. 

2.1. Шпурова відбійка руди. Схеми розташування шпурів в очисному 

вибої у разі розробки горизонтальних та крутопадаючих покладів, їх характери-

стика та оцінка. Механізація і організація робіт та техніка безпеки. Визначення 

основних параметрів шпурової відбійки руди. 

2.2. Свердловинна відбійка руди. Свердловинна відбійка руди, умови її 

застосування , загальна характеристика, механізація і організація робіт та техні-

ка безпеки. Розташування у просторі відбиваємих шарів руди свердловинними 

зарядами. Схеми паралельного розташування одиночних та паралельно-

зближених свердловин при відбійці горизонтальних шарів руди, їх характерис-

тика та оцінка. Схеми відбійки горизонтальних шарів руди горизонтальними і 

вертикальними віялами, а також паралельно наближеними віялами. Схеми пуч-

кового розташування глибоких свердловин при відбійці горизонтальних шарів 

руди, їх характеристика та оцінка. Схеми відбійки вертикальних шарів руди па-

ралельними свердловинами та комплектами паралельно-зближених свердловин 

на вертикальну компенсаційну камеру, їх характеристика та оцінка. Схеми від-

бійки вертикальних шарів руди віялами глибоких свердловин на вертикальну 

компенсаційну камеру, їх характеристика та оцінка. Схеми відбійки похилих 

шарів руди на похилі відрізні камери та на підконсольний компенсаційний про-

стір, їх характеристика та оцінка. 

2.3. Механічна відбійка руди. Механічна відбійка руди, умови її засто-
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сування, механізація робіт, характеристика та її оцінка. Основні фізичні спосо-

би руйнування гірських порід. 

2.4. Випуск руди. Поняття про випуск руди як про основний технологіч-

ний процес. Різновиди випуску та конструкції випускних виробок. Характер 

переміщення часток сипучого матеріалу при випуску з окремого отвору, еліпсо-

їди випуску і розпушення та воронки прогину і випуску. Основні формули па-

раметрів фігур випуску. Вплив фізико-механічних властивостей руди на пара-

метри еліпсоїда випуску. Розубоження руди при її випуску. Особливості випус-

ку руди із суміжних отворів, основні способи (режими) випуску руди із блоків, 

характеристика та оцінка. 

2.5. Доставка руди. Продуктивність скреперної установки. Оцінка схем 

доставки по фактору виконання роботи та переміщення руди по виробкам скре-

перування. Конвеєрна доставка руди. Загальна характеристика та область за-

стосування різних типів конвеєрів (стрічкових, пластинчатих, вібраційних). 

Продуктивність конвеєрної доставки. Основні схеми конвеєрної доставки. Зага-

льна характеристика доставки та навантажування руди віброустановками, умо-

ви застосування, механізація робіт та оцінка. Продуктивність вібродоставки. 

Конструкції днищ блоків з вібровипуском руди при підземній розробці малопо-

тужних та потужних покладів, їх характеристика та оцінка. Доставка руди са-

мохідними машинами. Характеристика основних типів самохідних машин та 

комплексів, область їх раціонального застосування. Основні схеми доставки 

руди з використанням навантажувально-доставочних комплексів. Визначення 

складу та продуктивності комплексу. Основні схеми доставки руди навантажу-

вально-доставочними машинами при розробці горизонтальних та похилих пок-

ладів, їх характеристика та оцінка. Доставка руди силою вибуху, її сутність, 

умови застосування, основні схеми та фактори, які впливають на ефективність 

доставки руди силою вибуху. Способи зачистки руди, яка залишилась на пі-

дошві. Сутність гідро- та пневмодоставки руди, умови застосування, характери-

стика, основні схеми та їх оцінка. 

2.6. Навантаження руди. Навантаження руди в транспортні посудини на 

основному горизонті. Конструкції основних типів люкових пристроїв та їх екс-

плуатація. Навантажувально-розвантажувальні роботи у приствольному дворі. 

Спуск, підйом та транспортування людей у шахті до місця роботи. 

2.7. Допоміжні процеси. Допоміжні процеси забезпечення очисних робіт, 

їх класифікація та характеристика. Доставка вибухових речовин, матеріалів та 

устаткування з поверхні в очисні вибої. Монтажно-демонтажні роботи, їх орга-

нізація в очисних блоках та у виробках основного горизонту. Підтримання та 

ремонт гірничих виробок. 

3. Основи проектування технології підземної розробки. 

3.1. Загальні положення та основні принципи організації проекту-

вання технології підземної розробки рудних родовищ корисних копалин. 

Еволюція, сучасний стан та концепція конверсії підземних геотехнологій видо-

бутку корисних копалин. Значення і місце етапу проектування технології пі-

дземної розробки рудних покладів.  Типові і експериментальні проекти на роз-

робку родовищ корисних копалин. Етапи проектування гірничого підприємст-
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ва. Складові методології проектування технології підземної розробки рудних 

родовищ. 

3.2. Структури та параметри технологічних схем підземної розробки 

родовищ рудних корисних копалин. Технологічна схема підземного рудника 

та її структурно-функціональні елементи. Роль системи рудопотоків та ванта-

жопотоків. Головна технологічна схема видобутку руди. Технологічна схема 

очисного виймання. Поняття системи розробки. 

3.3. Процеси проектування: прийняття і оптимізація проектних рі-

шень. Процес інженерного проектування розробки родовища та його етапи. 

Проектні рішення та відповідальність за прийняття рішень. Системний підхід у 

проектуванні технології підземної розробки родовищ корисних копалин. Ієрар-

хія прийняття проектних рішень та стадійність проектування. Можливості сис-

темного підходу у проектуванні технології підземної розробки рудних родо-

вищ. Оптимізація проектних рішень та постановка оптимізаційних задач. Інфо-

рмаційне забезпечення проектних задач. Прийняття проектних рішень в умовах 

неповної інформації. Методи вибору проектних рішень у багатокритеріальних 

задачах. 

3.4. Методи оптимізації проектних рішень. Методи теорії графів при 

прийнятті проектних рішень. Методи лінійного і нелінійного програмування 

при прийнятті проектних рішень. Метод динамічного програмування при при-

йнятті проектних рішень. Методи теорії гри і статистичні методи при прийнятті 

проектних рішень. 

3.5. Ефективність і планування виконання проектних рішень. Крите-

рії оцінки якості проектних рішень. Технічний рівень проектної документації. 

Інформативність проектної документації. Критерії оптимізації проектних рі-

шень. 

3.6. Вибір раціональної схеми розкриття та підготовки рудних родо-

вищ до очисного виймання. Методика визначення раціонального способу та 

схеми розкриття рудних родовищ. Методика визначення раціональної схеми пі-

дготовки рудних родовищ. Визначення основних параметрів стадії розкриття 

рудних родовищ. Порядки розробки запасів рудних родовищ. 

3.7. Методичні основи вибору системи розробки рудних родовищ. Те-

хнологічна схема очисного виймання. Система розробки. Вимоги до вибору те-

хнології очисного виймання руди. Методика економічного порівняння та відбо-

ру системи розробки рудного родовища. 

3.8. Типові паспорти і вибір варіанту системи розробки. Типізація тех-

нології виймання руди і технологічних рішень. Типові паспорти системи розро-

бки. Адаптація конструкції системи підземних гірничих виробок до умов конк-

ретного блоку. Ескізні і детальні технологічні схеми очисного виймання руди. 

3.9. Технологічний проект на розробку виймальної одиниці рудних 

покладів. Завдання на проектування, склад та структура технологічного проек-

ту. Графічна частина та пояснювальна записка технологічного проекту. Зміст 

розділів пояснювальної записки технологічного проекту. Узгодження та за-

твердження технологічного проекту, внесення змін і доповнень. 

3.10. Вибір і обґрунтування основних конструктивних параметрів си-
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стем розробки рудних родовищ. Вибір параметрів конструктивних елементів 

систем розробки з закладкою очисного простору. Вибір параметрів конструкти-

вних елементів систем розробки пошарового обвалення. Вибір конструктивних 

параметрів систем розробки довгими стовпами з обваленням налягаючих порід. 

3.11. Вибір технологічної схеми проведення підготовчо-нарізних ви-

робок та утворення компенсаційних просторів у виймальній одиниці руд-

них покладів. Загальна характеристика схем підготовки і нарізки блоків. Кри-

терії вибору раціональних схем підготовки і нарізки блоків. Призначення ком-

пенсаційних і відрізних просторів у виймальних одиницях блоків. 

3.12. Проектування основних технологічних процесів очисного вий-

мання рудних покладів. Проектування організації масових вибухів у виймаль-

них одиницях блоків. Проектування навантаження та доставки руди у виймаль-

ній одиниці стаціонарними механізмами. Проектування навантаження та доста-

вки руди у виймальній одиниці самохідною технікою. Проектування закладки 

очисного простору закладними матеріалам. 

4. Основи проектування технології підземної розробки. 

4.1. Геомеханічні моделі породних масивів при підземній розробці ру-

дних. Процедури побудування гірничо-геологічних моделей масивів гірських 

порід. Геоструктурні літологічно-морфологічні і диз’юнктивні характеристики 

масивів рудних родовищ. Природна та техногенна міцність та деформованість 

структурних елементів рудопородних масивів. Геомеханічні моделі породних 

масивів рудних родовищ. 

4.2. Природній напружений стан породних масивів рудних родовищ. 

Результати спостережень і експериментальних вимірювань параметрів початко-

вих станів породних масивів з різними гірничо-геологічними умовами заляган-

ня рудних родовищ. Моделі початкових полів гравітаційно-тектонічних напру-

жень в простих геоструктурах масивів рудних покладів. Структурна і об’ємна 

диференціація початкових напружень в масивах гірських порід. Моделі почат-

кових напружених станів складних геоструктур масивів рудних родовищ. 

4.3. Характеристика системи способів управління станом масиву при 

підземній розробці рудних родовищ. Класифікація рудних покладів корисних 

копалин за умовами залягання та розробки масивів гірських порід. Поняття ге-

омеханічного простору при розробці рудних родовищ. Характеристика способів 

управління рудо-породним масивом навколо вироблених просторів. Геологічні 

та геотехногенні фактори впливу на стійкість оголень очисних камер та ціликів 

вироблених просторів при розробці рудних родовищ. Спосіб управління станом 

масиву ізоляцією відкритого виробленого простору. 

4.4. Управління станом породного масиву обваленням вміщуючих 

порід. Управління формуванням і розвитком зон напружень і деформацій на-

вколо горизонтальних рудних тіл при підземній розробці. Управління форму-

ванням та параметрами зон обвалення та зсуву масивів гірських порід при пі-

дземній розробці похилих та крутих родовищ корисних копалин. Зони концент-

рації напружень у покладі і вміщуючих породах та динаміка їх змін при розро-

бці родовищ корисних копалин. Визначення параметрів силового поля в масиві 

обвалених порід та їх тиску на рудний масив горизонту очисного виймання. 
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4.5. Управління станом масиву гірських порід закладкою вироблено-

го простору. Концепція погашення виробленого простору закладними суміша-

ми. Технологічні способи управління станом масиву порядками та послідовніс-

тю формування та заповнення виробленого простору твердіючими закладними 

матеріалами різних типів. Технологічні способи управління станом масиву гір-

ських порід порядками та послідовністю заповнення виробленого простору не 

твердіючими закладними матеріалами різних типів. Управління станом масиву 

при вийманні запасів з твердіючою закладкою в прикар’єрній зоні. 

4.6. Закономірності розподілу напружень різної природи навколо пі-

дземних виробок. Техногенний вплив підземної виробки на початкові геоме-

ханічні умови масиву гірських порід. Характеристика закономірностей розподі-

лу компонент напружень навколо круглої виробки у гравітаційно-тектонічному 

полі початкових напружень. Характеристика диференціації зон концентрації 

техногенних напружень навколо круглих, еліптичних і прямокутних виробок. 

Особливості розподілу техногенних напружень в масиві порід навколо системи 

підземних виробок. Цілики різного призначення. 

4.7. Прояви та оцінка геомеханічних процесів навколо підземних ви-

робок. Узагальнення закономірностей розподілу поля техногенних напружень 

навколо підземних виробок. Типи і масштаби проявів геомеханічних процесів 

навколо виробок та при підземній розробці рудних родовищ. Стійкість масивів 

гірських порід та критерії стійкості гірничих виробок при підземній розробці 

рудних родовищ. Методи геомеханічного контролю стану та оцінки стійкості 

породного масиву навколо гірничих виробок при підземній розробці рудних 

родовищ. 

4.8. Оцінка та методи визначення геомеханічного стану масиву гірсь-

ких порід. Концепція та задачі раціональної системи управління процесами 

проявів геомеханічного стану рудо-породного масиву навколо виробок. Теоре-

тичні методи прогнозування напружено-деформованого стану технологічних 

елементів масиву та елементів штучних конструкцій при підземній розробці 

покладів. Лабораторно-експериментальні методи визначення геомеханічних па-

раметрів геотехнічних об’єктів при розробці рудних родовищ. Виробничо-

експериментальні (інженерні) методи спостережень і узагальнень геомеханіч-

них параметрів розробки покладів. 

4.9. Методи визначення параметрів камер та ціликів. Фактори впливу 

на стійкість камер та розрахункові схеми і методи визначення стійких парамет-

рів оголень очисних просторів. Розрахунки параметрів стійких камерних виро-

бок на базі чисельних методів геомеханіки. Визначення параметрів допустимих 

оголень очисних просторів на базі методів будівельної механіки. Інженерна 

(теоретично-експериментальна) методика визначення стійких камерних оголень 

при розробці рудних покладів. Фактори впливу на міцність масиву і стійкість 

оголень ціликів та розрахункові схеми і методи визначення параметрів ціликів 

при розробці рудних родовищ. Теоретичні (чисельні) методи визначення на-

пруженого стану і оцінки запасу міцності ціликів різного призначення на базі 

механіки деформованих середовищ. Вибір параметрів, форм і орієнтації міцних 

ціликів на базі методів прикладної механіки. Інженерні (теоретично-
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експериментальні) методи розрахунків параметрів стійких ціликів простих 

форм при розробці рудних родовищ. Геомеханічна характеристика способів 

кріплення та закономірності розподілу силових полів в закріплених рудо-

породних масивах. Розрахункові схеми та інженерні методи визначення пара-

метрів штучних об’єктів для рудних покладів. 

4.10. Оцінка ефективності заходів по управлінню станом масиву гір-

ських порід при підземній розробці рудних родовищ. Критерій оцінки ефек-

тивності управління станом рудо породного масиву при підземній розробці ро-

довищ. Методи визначення екологічної ефективності раціональних способів 

управління масивом рудних родовищ. Методи визначення економічної ефекти-

вності раціональних способів управління масивом рудних родовищ. Перехід до 

інноваційних природо- і ресурсозберігаючих технологій підземної розробки ру-

дних родовищ.  

 

Блок 2. Відкриті гірничі роботи. 

1. Процеси гірничого виробництва. 

1.1. Сутність відкритих гірничих робіт і умови їх застосування. Еле-

менти залягання родовища. Форми родовищ корисних копалин. Класифікація 

покладів корисних копалин. Фізико-механічні властивості гірничих порід. Сут-

ність відкритих гірничих робіт. Етапи та періоди гірничих робіт. Елементи 

уступу. Елементи та параметри кар’єру. Основні способи відкритої розробки і 

виробничі процеси. Основні техніко-економічні показники відкритих гірничих 

робіт. Гірничі виробки при відкритій розробці родовищ корисних копалин. 

1.2. Підготовка гірничих порід до виймання. Способи підготовки гір-

ничих порід до виймання. Механічне розпушення гірничих порід. Буріння тех-

нологічних свердловин на відкритих роботах. Бурові верстати. Технологічна 

характеристика станків шарошкового буріння. Технологічна характеристика 

пневмоударного буріння. Технологічна характеристика станків вогневого бу-

ріння. Продуктивність бурових верстатів. 

1.3. Виймально-навантажувальні роботи. Типи одноковшевих екскава-

торів. Технологічна характеристика прямих механічних лопат. Технологічна 

характеристика зворотних механічних лопат. Технологічна характеристика дра-

глайнів. Продуктивність механічних лопат. Типи багатоковшевих екскаваторів. 

Технологічна характеристика ланцюгових багатоковшевих екскаваторів. Тех-

нологічна характеристика роторних екскаваторів. Технологічна характеристика 

колісних скреперів. Технологічна характеристика бульдозерів. Технологічна 

характеристика одноковшевих навантажувачів. Продуктивність колісних скре-

перів. Продуктивність бульдозерів. 

1.4. Переміщення кар’єрних вантажів. Особливості кар’єрного транс-

порту. Характеристика рухомого складу, умови застосування залізничного тра-

нспорту. Переваги та недоліки кар’єрного залізничного транспорту. Продукти-

вність залізничного транспорту. Характеристика рухомого складу, умови засто-

сування автомобільного транспорту. Переваги та недоліки кар’єрного автомо-

більного транспорту. Продуктивність автомобільного транспорту. Умови засто-

сування, переваги та недоліки кар’єрного конвеєрного транспорту. Технологіч-
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на характеристика стрічкових конвеєрів, їх переваги та недоліки. 

1.5. Відвальні роботи. Сутність процесу відвалоутворення. Класифікація 

відвалів. Конструкція і формування відвалів. Плужне відвалоутворення. Екска-

ваторне відвалоутворення. Бульдозерне відвалоутворення. 

2. Руйнування гірських порід. 

2.1. Вибухові речовини, що використовуються на відкритих розроб-

ках. Основні компоненти промислових вибухових речовин. Однокомпонентні 

вибухові речовини та механічні суміші. Кисневий баланс. Методики визначен-

ня працездатності, бризантності та об’єму газоподібних продуктів детонації. 

2.2. Способи і засоби ініціювання зарядів вибухових речовин. Вогне-

вий та електровогневий  способи підривання та їх засоби. Електричний спосіб 

підривання та засоби його реалізації. Підривання за допомогою детонуючого 

шнура. Неелектричні засоби підривання. 

2.3. Дія вибуху у гірських породах з різними фізико-механічними вла-

стивостями. Послідовність руйнування вибухом ґрунтового масиву. Процес 

руйнування монолітної міцної породи навколо заряду камуфлету. Фізика меха-

нізму руйнування монолітного гірського масиву. 

2.4. Визначення якості вибухових робіт. Критерії, що характеризують 

ефективність ведення вибухових робіт. Гранулометричний склад гірничої маси. 

Параметри розвалу підірваних гірських порід. Сейсмічна дія вибуху та методи 

та методи керування нею. Повітряна вибухова хвиля та її наслідки. 

3. Розкриття родовищ. 

3.1. Способи розкриття родовищ. Розкриття окремими, груповими, за-

гальними, парними траншеями. Безтраншейне розкриття. Розкриття підземними 

виробками. Комбіновані способи розкриття. 

3.2. Траншеї і способи їх проведення. Основні параметри траншей. Кла-

сифікація траншей: за розташуванням відносно контурів кар’єру; за кількістю 

уступів, що обслуговуються траншеєю; за призначенням; за терміном їх існу-

вання. Проведення траншей транспортними та безтранспортними способами на 

всю глибину. Пошарове проведення траншей. 

3.3. Траси і траншеї. Проста та складна форми траси капітальних тран-

шей. Форми поздовжнього профілю траси капітальних траншей за примикан-

ням їх до робочих горизонтів кар’єру. 

3.4. Розкриття крутими траншеями. Розкриття глибоких кар’єрів кру-

тими траншеями при використанні конвеєрного або комбінованого транспорту. 

4. Системи розробки. 

4.1. Класифікаційні ознаки та класифікація систем розробки. Класи-

фікації СР професора Новожилова М.Г., професора Ржевського В.В. та ін.. 

4.2. Безтранспортні системи розробки. Проста безтранспортна система 

розробки. Ускладнена безтранспортна система розробки. 

4.3. Транспортно-відвальні системи розробки. Транспортно-відвальна 

система розробки з використанням консольних відвалувачів. Транспортно-

відвальна система розробки з використанням транспортно-відвальних мостів. 

4.4. Розкриття крутими траншеями. Транспортна система розробки з 

використанням автомобільного, залізничного, конвеєрного та комбінованого 
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транспорту. 

4.5. Комбінована система розробки. Комбінація транспортних, безтран-

спортних та транспортно-відвальних систем розробки при роботі в глибоких 

кар’єрах. 

4.6. Елементи системи розробки та їх параметри. Висота уступу. Ши-

рина робочої площадки: мінімальна та нормальна. Довжина екскаваторного 

блоку. Інтенсивність гірничих робіт: швидкість горизонтального посування 

фронту гірничих робіт, швидкість заглиблення гірничих робіт. 

5. Проектування кар’єрів. 

5.1. Проект гірничих робіт та його складові. Зміст проекту. Первинна 

документація для роботи над проектом. Етапи проектування гірничодобувних 

підприємств. Затвердження проекту. 

5.2. Коефіцієнти розкриву. Середній, першопочатковий, середньоексп-

луатаційний, поточний, експлуатаційний, контурний та граничний коефіцієнти 

розкриву. 

5.3. Режим гірничих робіт і методи його регулювання. Режим гірничих 

робіт. Вплив різноманітних факторів на режим гірничих робіт. Кумулятивний 

графік V=f(P) та його сутність. Методи регулювання режиму гірничих робіт. 

5.4. Визначення продуктивності кар’єрів. Транспортна система розроб-

ки з використанням автомобільного, залізничного, конвеєрного та комбіновано-

го транспорту. 

5.5. Границі відкритих гірничих робіт. Граничний коефіцієнт розкриву. 

Коефіцієнт гірничої маси. Принципи і методи визначення границь кар’єрів. 

 

Блок 3. Будівельні геотехнології. 

1. Технологія будівництва гірничих підприємств.  

1.1. Прохідницькі комплекси. Допоміжні роботи. Прохідницькі ком-

плекси устаткування. Основи вибору устаткування. Допоміжні роботи. Водові-

дливні канавки. Настилка рейкових шляхів. Монорельсові дороги. Монтаж тру-

бопроводів і кабелів. Освітлення. 

1.3. Проведення гірничих виробок у неоднорідних породах. Проведен-

ня гірничих виробок у неоднорідних породах вузьким і широким вибоєм. Тех-

нологічні схеми робіт. Закладка породи в розкіску. Устаткування для проходки 

штреків широким вибоєм. 

1.4. Організація циклічної проходки. Технологія будівництва похилих 

та підняттевих виробок. Організація робіт і техніко-економічні показники. 

Основи циклічної організації робіт. Швидкість проходки. Продуктивність пра-

ці. Основні напрямки підвищення ТЕП.   

1.5. Технологія спорудження стволів. Класифікація технологічних схем. 

Послідовна схема, паралельна схема, сумісна схема, спорудження стволів з па-

ралельним армуванням. 

1.6. Буровибухові роботи. Вибір ВР і ЗП. Кількість, глибина і схеми роз-

ташування шпурів. Розрахунок шпурів та їх розміщення в забої ствола. Механі-

зація буріння ствола. Заходи що до зменшення вібрації, шуму і пилоутворень. 

2. Будівельні конструкції.  
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2.1. Основи будівельного проектування будівель і споруд гірничих пі-

дприємств. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення. Специфіка будіве-

льного проектування з урахуванням екологічних особливостей гірничого виро-

бництва та підземного будівництва. Уніфікація параметрів будівель, споруд та 

їх конструктивних елементів. Основні нормативні положення по розрахунку 

будівельних конструкцій. Рекомендації по вибору розрахункових схем та ви-

значенню внутрішніх зусиль. 

2.2. Будівельні конструкції для гірничих об’єктів. Будівельні констру-

кції для гірничих об’єктів. Їх різновиди та умови використання. 

2.3. Основи та фундаменти будівель та споруд гірничих підприємств. 

Види природних та штучних основ. Розрахунок основ по граничним станам. 

Конструкції збірних та монолітних фундаментів. Розрахунок параметрів фун-

даментів. 

3. Руйнування гірських порід.  

3.1. Основи теорії вибуху. Вибухи, їх класифікація. Енергія вибуху. Кла-

сифікація ВР по фізичному стану. Індивідуальні ВР та вибухові механічні су-

міші. Поелементний склад вибухових механічних сумішей. Поняття про кисне-

вий баланс ВР. Отруйні гази вибуху. Розрахунок кисневого балансу вибухових 

речовин. Робота і баланс енергії вибуху. Об'єм газів, що виділяються під час 

вибуху вибухових речовин. Визначення теплоти вибуху. Визначення темпера-

тури вибуху. Визначення тиску газів вибуху. 

3.2. Детонація вибухових речовин. Основи теорії детонації, детонаційні 

і ударні хвилі. Швидкість детонації вибухових речовин. Чинники, що вплива-

ють на стійкість детонації зарядів вибухових речовин. 

3.3. Оцінка якості вибухових речовин. Методи випробувань промисло-

вих ВР. Оцінка вибухових властивостей ВР. Методи визначення швидкості де-

тонації, бризантності ВР, роботоздатності ВР. Перевірка якості ВР. Випробу-

вання ВР на повноту детонації та на передачу детонації. Оцінка чутливості ВР. 

Оцінка технологічної стійкості ВР. 

3.4. Промислові вибухові речовини. Ініціювальні ВР. Основні компоне-

нти промислових ВР. Селітри. Нітросполуки. Нітроефіри. Класифікація проми-

слових ВР по ступеню небезпеки і умовам застосування. ВР для відкритих робіт 

(клас 1). ВР для відкритих  і підземних робіт в шахтах, безпечних по газу і пилу 

(клас 2). Характеристика запобіжних ВР. Способи і засоби безполуменевого пі-

дривання. Способи запобігання спалахам метано-пилоповітряної суміші. 

3.5. Технологія вибухових робіт при проведенні гірничих виробок, пі-

дземному та відкритому видобутку руди. Вибухові роботи при проведенні пі-

дземних гірничих виробок, паспорт БВР. Типи врубів. Контурне підривання 

при проведення гірничих виробок. Метод шпурових зарядів при підземній очи-

сній виїмці. Метод свердловинних зарядів при підземній очисній виїмці. Метод 

камерних зарядів (мінної відбійки) при підземній очисній виїмці. Механізовані 

способи заряджання шпурів і свердловин при підземних гірничих роботах. Ме-

тод свердловинних зарядів при відкритих гірничих роботах. Метод котлових 

зарядів при відкритих гірничих роботах. Метод камерних зарядів при відкритих 

гірничих роботах. 
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4. Матеріали конструкцій.  

4.1. Властивості будівельних матеріалів. Фізичні властивості матеріа-

лів: властивості, що характеризують відношення матеріалів до дії води і моро-

зу, властивості, що характеризують відношення матеріалів до дії тепла, механі-

чні властивості. Підвищення якості матеріалів. Техніко-економічні показники. 

Економічне значення промисловості будівельних матеріалів. 

4.2. Вимоги до матеріалів конструкцій підземних споруд. Взаємодія 

конструкцій кріпленні гірських виробок і масиву гірських порід.  Гідрогеологі-

чні умови. Урахування впливу специфічних умов виробництва  робіт у гірських 

виробках: капежу, раннього демонтажу опалубки, динамічних навантажень і 

т.д.  на якість конструкцій спорудження і вибір матеріалу.  Вимоги до матеріа-

лів підземних споруджень.  Довговічність конструкцій підземних споруджень.  

Діалектична єдність умов роботи і призначуваних властивостей матеріалів, за-

стосовуваних при будівництві підземних виробок. 

4.3. Мінеральні в'язкі речовини в підземному будівництві. Класифіка-

ція мінеральних в'язких речовин і добавок до них. Повітряні в'язкі речовини 

гіпс, повітряне вапно. Сировина, виробництво, затворення, твердіння, властиво-

сті.  Магнезіальні в'язкі речовини. Сировина, виробництво.  Портландцемент. 

Сировина, виробництво, властивості. Гідротація і твердіння портландцементу. 

Вплив водоцементного чинника, тонкощі помелу і хіміко-мінералогічного 

складу портландцементу на властивості цементного каменю. Граничні умови 

якісного цементного каменю. Види цементів сульфатостійкі, гідрофільні, гід-

рофобний портландцементи. Жужільні і пуццолановіцементи. Виробництво. 

Властивості. Глиноземний цемент. Цементи, що розширюються. Сировина. Ви-

робництво. Властивості. В'язкі речовини автоклавного твердіння.  Застосування 

цементу. Шляхи підвищення ефективності і якості виробництва  мінеральних 

в'язких. 

5. Розрахунок та конструкції кріплення.  

5.1. Взаємодія масивів гірських порід з підземними спорудами.  Розра-

хункові схеми взаємодії масивів гірських порід з підземними спорудами. 

Поняття "розрахункова схема" і ії відмінність від геомеханічної моделі. Класи-

фікація розрахункових схем і приклади їх складання. Напружено-

деформований стан породного масиву за контуром незакріпленої виробки. 

Вплив технологічних факторів на концентрацію і деконцентрацію напружень. 

Основні фактори, що впливають на напружено-деформований стан масиву за 

контуром гірничих виробок. Основні форми втрати стійкості породного масиву 

: виникнення вивалів, виникнення областей локального та повного руйнування 

гірських порід за контуром виробок, надмірні зміщення породного масиву. 

Критерії стійкості породних оголень. Класифікація гірських масивів по стійкос-

ті. Основні способи та засоби підвищення стійкості підземних споруд, вибір їх  

стадії проектування та техніко-економічне обґрунтування. Способи охорони пі-

дземних споруд. Штучна зміна властивостей породного масиву за допомогою 

технологічних чинників для досягнення ефективного використання несучої зда-

тності порід і забезпечення стійкості виробок. Формування навантажень на 

конструкції підземних споруд. Поняття навантаження на кріплення. Формуван-
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ня навантажень на кріплення від локальних вивалів і при суцільному склепоут-

воренні. Навантаження на кріплення в умовах сумісного деформування кріп-

лення та масиву. Основні чинники, що формують навантаження на конструкції 

підземних споруд. Їх математична інтерпретація. Експериментальні методи до-

слідження механізму взаємодії системи "кріплення–масив". Приклади визна-

чення навантажень на кріплення гірничих виробок. Нормативні та розрахункові 

навантаження. Вимоги норм проектування до визначення навантажень на конс-

трукції підземних споруд. 

5.2. Конструкції кріплень горизонтальних та похилих гірничих виро-

бок. Збірні рамні, збірні суцільні та монолітні суцільні конструкції кріплень. 

Металеві, бетоні та залізобетонні конструкції .Набризгбетонні та анкерні кріп-

лення. Конструкції окремих елементів та вузлів кріплень. Умови їх викорис-

тання, достоїнства та недоліки. Комбіновані конструкції кріплень та породні 

несучі конструкції. Кріплення регулюємого опору гірничих виробок. Особливо-

сті конструкцій кріплень похилих виробок. Механізація зведення різних типів 

кріплень. 

5.3. Конструкції кріплень капітальних вертикальних гірничих виро-

бок. Кріплення металеве, монолітне, збірне бетонне та залізобетонне, набризг-

бетонне та комбіноване. Конструкції окремих вузлів та елементів кріплення. 

Особливості конструкцій кріплень вертикальних стволів, що споруджуються в 

складних гірничо-геологічних умовах. Кріплення свердловин великого діамет-

ру, які проходять способом буріння. Огородження при будівництві   стволів з 

використанням способу штучного замороження гірських порід. Конструкції 

кріплень сполучень вертикальних стволів з горизонтальними виробками рудни-

кових дворів. Техніко-економічні показники та механізація зведення різних ти-

пів кріплення вертикальних виробок. Приклади практичного використання різ-

них конструкцій кріплень при спорудженні гірничих виробок. 

 

Блок 4. Маркшейдерська справа. 

1. Маркшейдерські роботи при підземній розробці родовищ корисних 

копалин. 

1.1. Загальні відомості про маркшейдерські зйомки в підземних гір-

ничих виробках. Види підземних маркшейдерських зйомок, принципи їх ви-

конання. Підземні теодолітні зйомки. Кутові та лінійні вимірювання при теодо-

літній зйомці у шахті. Камеральна обробка результатів теодолітної зйомки.  

1.2. Орієнтирно-з’єднувальні зйомки. Загальні відомості про 

з’єднувальні зйомки. Орієнтування через штольні і похилі стволи. З’єднувальні 

зйомки через один вертикальний шахтний ствол. Примикання способом 

з’єднувальних трикутників. Поняття про примикання до висків ствола способа-

ми з’єднувальних чотирикутників. Горизонтальні з’єднувальні зйомки через два 

вертикальних ствола. 

1.3. Гіроскопічне орієнтування і його сутність. Маркшейдерські гіро-

компаси, їх типи. Маятниковий гірокомпас і його теорія. Виконання гіроскопі-

чного орієнтування. Камеральна обробка результатів гіроскопічного орієнту-

вання.  
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1.4. Вертикальні зйомки в гірничих виробках. Вертикальні 

з’єднувальні зйомки, їх ціль, вимоги точності. Передача висотної відмітки через 

вертикальний шахтний ствол за допомогою довгої стрічки. Використання су-

часних приладів при вертикальній з’єднувальній зйомці. Польові вимірювання, 

камеральна обробка. 

1.5. Нівелювання в гірничих виробках. Висотні мережі і вимоги до їх 

точності. Конструкції реперів та їх закріплення в гірничих виробках. Польові і 

камеральні роботи при геометричному нівелюванні. Побудова профілю. Триго-

нометричне нівелювання.  

1.6. Зйомка нарізних та очисних виробок, підземних порожнин та ка-

мер. Маркшейдерські зйомки при розробці рудних блоків. Завдання напряму 

блоковим виробкам і контроль їх проходки. Зйомка підземних порожнин та ка-

мер. Класифікація порожнин по методам зйомки: тахеометричний, фотограм-

метричний та локаційний. Оптичні, лазерні та звуколокаційні прилади.  

1.7. Маркшейдерські роботи при проведенні гірничих виробок. Вихі-

дні данні для перенесення гірничих виробок в натуру. Завдання напряму осі ви-

робок в горизонтальній та вертикальній площинах. Контроль за правильністю 

проходки виробок. Забезпечення збійки вертикальних виробок. Контроль про-

ходки. Маркшейдерські заміри гірничих робіт на рудних шахтах.  

2. Маркшейдерські роботи при відкритій розробці родовищ корисних 

копалин. 

2.1. Опорні і знімальні маркшейдерські мережі в кар’єрах. Способи 

розвитку опорних мереж. Способи розвитку знімальних мереж. Призначення, 

види і способи зйомки подробиць. 

2.2. Маркшейдерські роботи при проектуванні і будівництві кар’єрів. 

Підготовка маркшейдерської документації для проектування і будівництва 

кар’єрів. Оформлення земельного і гірничого відводів. Виконання розмічуваль-

них робіт з перенесенням геометричних елементів проекту в натуру. 

2.3. Маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт. Складання 

проекту вибуху. Перенесення в натуру вибухових свердловин. Зйомка свердло-

вин і вимірювання їх глибин. Зйомка підірваної гірничої маси і визначення її 

об’єму. 

2.4. Маркшейдерські роботи при транспортуванні гірничої ма-

си.Маркшейдерські роботи при будівництві з’їздів, в’їзних траншей, залізнич-

них колій, автомобільних шляхів. Маркшейдерське забезпечення відвального 

господарства. Маркшейдерські роботи при переекскавації порід в кар’єрі і на 

зовнішніх відвалах. Маркшейдерські роботи при рекультивації земель, зруйно-

ваних гірничими роботами.  

2.5. Маркшейдерські роботи при розробці розсипів. Особливості тех-

нології розробки розсипних родовищ. Маркшейдерське забезпечення при розві-

дці і будівельно-монтажних роботах дражної розробки. Особливості маркшей-

дерських робіт при гідравлічному, скреперно-бульдозерному та екскаваторному 

способах розробки розсипів.  

3. Аналіз маркшейдерських робіт. 

3.1. Теоретичні та методичні основи аналізу точності маркшейдерсь-
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ких вимірювань. Закон накопичення похибок лінійних вимірювань, коефіцієн-

ти випадкового та систематичного впливу. Середня квадратична помилка дире-

кційного кута будь-якої сторони. Середня квадратична помилка, коефіцієнт кі-

нцевого пункту полігону. Накопичення похибок при геометричному та триго-

нометричному нівелюванні. 

3.2. Зрівнювання підземних полігонометричних ходів. Теоретичні ос-

нови та способи зрівнювання. Сутність суворого способу зрівнювання поліго-

нометричних ходів. Спрощене зрівнювання підземних полігонометричних опо-

рних мереж способом полігонів, послідовних приближень способом вузлів та 

еквівалентної заміни.  

3.3. Аналіз з’єднувальної зйомки. Аналіз орієнтування через один вер-

тикальний ствол з примиканням з’єднувальним трикутником. Аналіз орієнту-

вання через два вертикальних ствола. Похибка примикання до висків на повер-

хні. Похибка проектування. Похибка першої та будь-якої сторони підземного 

полігонометричного ходу в залежності від похибки вимірювання кутів та дов-

жин сторін.  

4. Облік рухомості та вилучення запасів корисних копалин 

4.1. Класифікація запасів. Запаси балансові, забалансові, промислові. 

Матеріали, які необхідні для підрахунку запасів. Параметри підрахунку запасів. 

Оконтурювання родовищ. Методи визначення площ для підрахунку запасів. 

Визначення середньої потужності визначення щільності. 

4.2. Способи підрахунку запасів. Підрахунок запасів способами: сумар-

ним, геологічних і експлуатаційних блоків. Підрахунок запасів способами 

проф. П.К. Соболевського, паралельних і непаралельних перетинів, способами 

трикутників, багатокутників і комбінованим. Використання сучасних програм 

при підрахунку запасів. 

5. Маркшейдерсько-геодезичні прилади.  
5.1. Основні відомості з геометричної оптики. Основні закони геомет-

ричної оптики. Плоскі дзеркала та їх використання в маркшейдерських прила-

дах. Плоскопаралельна пластинка. Призми. Оптичні частини маркшейдерсько-

геодезичних приладів. Призначення оптичних частин і вимоги до них. Лупа, мі-

кроскоп. Зорові труби і їх типи. Візирні труби. Сітки ниток. Визначення збіль-

шення, поля зору зорової труби.  

5.2. Будова приладів. Рівні. Типи рівнів і їх побудова. Геометричні еле-

менти рівнів. Ціна поділки і її визначення. Відлікові пристрої кутомірних при-

ладів. Види відлікових пристроїв. Лімби. Шкаловий мікроскоп. Штриховий мі-

кроскоп. Однобічний оптичний мікрометр. Дослідження рену оптичних при-

строїв. 

5.3. Оптичні та електронні прилади. Класифікація теодолітів. Ексцент-

риситет алідади і його вплив на точність вимірювання кутів. Методи дослі-

дження ексцентриситету алідади. Колімаційна похибка. Класифікація нівелірів. 

Нівеліри технічної точності /Н10/ точні /НЗ/ і високоточні /Н1/. Нівеліри з ком-

пенсатором /Н10К, Н3К/, Основні типи компенсаторів. Нівелірні рейки. Тахео-

метри і лазерні прилади. Лазерні прилади. Електронні тахеометри. 
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Блок 5. Збагачення корисних копалин і хімії 

1. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин.  
1.1. Основні поняття грохочення. Види процесу. Продукти. Шкала гро-

хочення і модуль шкали грохочення. Стандарти сит. Гранулометричний склад 

матеріалу і його характеристики: Методи оцінки гранулометричного складу си-

ровини, їх сутність, межи використання. Методи побудови характеристики 

крупності. Властивості сумарних характеристик, використання їх при розраху-

нках складу корисних копалин по класам. Рівняння характеристики крупності 

Годена та Розіна-Раммлера 

1.2. Технологія грохочення. Фракційна і загальна ефективність грохо-

чення. Вивід рівнянь “фракційної ефективності” і ефективності за Олевським 

В.А.” Примір використання рівнянь. Вплив різних факторів на грохочення. 

Принципи грохочення. Типи робочих поверхонь, межи використання. “Живе” 

січення. Нові поверхні грохотів. Умови рухання кусків по поверхні 

1.3. Класифікація грохотів. Робочі поверхні грохотів. Барабанні, колос-

никові грохоти. Вібраційні, граційні та інші грохоти, їх конструкція і особливо-

сті роботи: Конструкція грохотів. Робота, призначення, їх достоїнства і недолі-

ки. Сфери використання. 

1.4. Дроблення та подрібнення. Способи дроблення. Ступінь дроблення. 

Механізми руйнування корисних копалин:. Основні засоби руйнування гірсь-

ких порід, їх область використання. Призначення операцій, реалізація принципу 

Чечотту. Ступінь дроблення, засоби її визначення. Межи крупного, середнього і 

дрібного дроблення. Схеми дроблення. Теорія дроблення. Формулювання і рів-

няння трьох основних законів (Риттингера, Кирпичова-Кикка, Бонда), межі їх 

використання. Загальне рівняння Ребиндера 

1.5. Механічні властивості корисних копалин. Основні характеристики 

фізико-механічних властивостей корисних копалин, класифікація корисних ко-

палин за їх фізико-механічними властивостями. Границі міцності, модуль пру-

жності, “дробимість”, “міцність”, “абразивність». 

1.6. Класифікація дробарок. Класи дробарок за їх робочим простором і 

типом сили подрібнення. Детальна класифікація кожного класу за різними при-

знаками. Щокові, конусні, валкові дробарки та дробарки ударної дії: конструк-

ції дробарок, принцип дії, призначення, достоїнства і недоліки. Маркування 

дробарок. Технічні характеристики дробарок. Порядок запуску і зупинки дро-

барок. Способи захисту дробарок від аварій. Нові конструкції дробарок. 

1.7.  Класифікація і принцип дії млинів. Загальна класифікація млинів. 

Класифікація барабанних млинів. Особливості млинів різних типів і їх призна-

чення. Режим роботи млинів. Потужність млинів при різних режимах. Будова 

барабанних млинів різних типів: Основні елементи конструкції барабанного 

млина. Маркування барабанних млинів різних типів. Футерівка барабанних 

млинів. Живильники млинів різного призначення. 

1.8. Механіка середовища у млині. Основні параметри механічного ре-

жиму роботи барабанних млинів – коефіцієнт заповнення об’єму млинів тілами, 

що мелють, відносна частота руху барабану. “Точка відриву”, “кут відриву”. 

П’ять режимів руху тіл, що мелють (каскадний, водоспадний, змішаний, над-
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критичний, махового колеса), їх особливості і використання у млинах різнома-

нітного призначення. Рівняння кулі, що летить у водоспадному режимі. Опти-

мальні умови роботи млина у водоспадному режимі. Корисна потужність, яка 

споживається млином. Кінетика подрібнення. Циркуляційне навантаження в 

схемах подрібнення. Продуктивність барабанних млинів  

2. Магнітні методи збагачення корисних копалин.  

2.1. Місце магнітних та електричних методів при переробці корисних 

копалин. Сучасний стан та перспективи використання методів. Історія роз-

витку магнітних та електричних методів збагачення і їх значення для народного 

господарства. Різновиди способів магнітного збагачення. Додаткові методи. що 

використовують магнітні властивості мінералів. Сутність електричного методу 

збагачення.   

2.2. Фізичні основи магнітного збагачення. Магнітне поле і його харак-

теристики. Магнітні сили, що діють на частинку в залежності від її знаходжен-

ня відносно полюсів. Картини поля і магнітні потоки в сепараторах з відкрити-

ми та замкнутими системами. Сила опору середовища, яка протидіє витяганню 

магнітних частинок у магнітному полі. Вибірковість розділення та ізодинаміч-

ність мінеральних зерен. 

2.3. Магнітні властивості мінералів. Загальні відомості. Криві намагні-

чення феро- і феримагнетиків, їх залежність від форми частинок. Залежність 

магнітних властивостей зростків від вмісту включень у них магнітних мінера-

лів. Вплив температури на магнітні властивості мінералів і руд. Явище магніт-

ної флокуляції та його вплив на процес магнітного збагачення. Методики ви-

значення магнітних властивостей руд. 

2.4. Основи процесу магнітного збагачення мінеральної сировини. 

Характеристика параметрів процесу сухої магнітної сепарації в режимі витя-

гання магнітних частинок. Характеристика параметрів процесу мокрої магніт-

ної сепарації в режимі витягання магнітних частинок. Характеристика парамет-

рів процесу магнітної сепарації в режимі утримування магнітних частинок. 

Умови захоплення магнітних частинок різної крупності у високоградієнтних 

магнітних сепараторах. Підготовка руди перед магнітною сепарацією. 

2.5. Види сепараторів і допоміжного устаткування для магнітного 

збагачення. Сепаратори для вилучення металевого заліза. Магнітні сепаратори 

для збагачення сильномагнітних руд. Магнітні сепаратори для сухого збагачен-

ня. Магнітні сепаратори для мокрого збагачення. Допоміжне устаткування, що 

використовується під час збагачення сильномагнітних руд. Магнітні сепаратори 

для збагачення слабомагнітних руд. Магнітні сепаратори для мокрого збагачен-

ня дрібнозернистих слабомагнітних руд. Магнітні сепаратори для сухого збага-

чення крупно- і дрібнозернистих слабомагнітних руд. Магнітні сепаратори для 

мокрого збагачення тонкоподрібнених слабомагнітних руд. 

2.6. Практика магнітного збагачення сильно- і слабомагнітних руд. 

Збагачення сильномагнітних руд. Збагачення слабомагнітних руд. Робота сепа-

раторів при магнітній регенерації магнетитових і феросиліцієвих суспензій. Но-

ві розробки магнітних сепараторів. 

2.7. Експлуатація магнітних сепараторів. Чинники, що впливають на 
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процес магнітного збагачення. Наладка магнітних сепараторів для збагачення 

сильномагнітних руд. Наладка магнітних сепараторів для збагачення слабомаг-

нітних руд. Правила експлуатації. Основні несправності і неполадки в роботі 

сепараторів та способи їх усунення. Вимірювання магнітних параметрів сепара-

торів. Розрахунок продуктивності сепараторів. Техніка безпеки при обслугову-

ванні магнітних сепараторів. 

2.8. Електричні поля й електричні властивості частинок. Напруже-

ність електричного поля. Електричне поле в електросепараторах та його харак-

теристика. Електричний розряд у повітрі та його вплив на процес електросепа-

рації. Коронний розряд у повітрі, та його вплив на процес електросепарації. 

Електричні властивості мінералів 

2.9. Способи зарядки частинок, які використовуються в електросепа-

рації. Зарядка іонізованим газом. Зарядка і розрядка частинок на електроді. За-

рядка частинок тертям.  Інші види зарядки 

2.10. Сили, що діють на частинки при електросепарації. Вплив сил, що 

діють на частинки, на їх рух у рівномірному електричному полі. Диполі та їх 

вплив на процес електросепарації. Вплив неоднорідного електричного поля на 

рух частинок. Сили дзеркального відображення. Електричні сили, що діють на 

частинки, які знаходяться на електроді. Вплив середовища на рух частинок різ-

ної форми та крупності. Явище адгезії, його вплив на процес електросепарації, 

та використання для збагачення. Сили, що діють на частинки в барабанних се-

параторах з електростатичним полем. 

2.11. Підготовка матеріалів до сепарації. Класифікація за крупністю. 

Нагрів, вплив вологості на процес сепарації. Підготовка поверхні частинок. Ре-

агентна обробка. 

2.12. Конструкції електросепараторів. Класифікація електричних сепа-

раторів. Види барабанних електросепараторів. Конструкції барабанних елект-

росепараторів. Камерні електросепаратори. Лоткові електросепаратори. Діелек-

тричні сепаратори. 

2.13. Електроустаткування електричних сепараторів і правила їх 

експлуатації. Пристрої для отримання високої напруги. Вимірювання при ви-

сокій напрузі. Наладка електричних сепараторів. Техніка безпеки й усунення 

несправностей при обслуговуванні електричних сепараторів.  Розрахунок про-

дуктивності електричних сепараторів. 

2.14. Практика електросепарації. Області застосування електросепара-

ції при переробці мінеральної сировини. Сепарація нерудних матеріалів. Збага-

чення польових шпатів.  Збагачення вермикуліту. Електросепарація калієвих 

руд. Збагачення фосфатних руд. Доведення алмазних концентратів. Сепарація 

руд чорних металів. Сепарація руд кольорових і рідкісних металів. Сепарація 

титано-цирконієвих руд. Отримання олов’яних концентратів. Доведення танта-

ло-ніобієвих концентратів. 

3.1 Флотаційні методи збагачення корисних копалин. 

3.1. Основи теорії мінералізації бульбашок при флотації. Характерис-

тика фаз, що приймають участь у флотації. Класифiкацiя флотаційних про-

цесів. Різновиди процесів. Значення флотаційного методу збагачення у вирі-
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шенні народногосподарських задач, використання бідних, тонковкрапленних, 

важкозбагачуваних руд та шламів, розширенні мінеральних ресурсів, підви-

щенні комплексності використання корисних копалин. Роль вітчизняних вчених 

та інженерів у розвитку теорії, технології та техніки флотаційного збагачення. 

Властивості поверхні розділу мінерал-вода. Вплив різної полярності контакту-

ючих фаз на значення питомої поверхневої енергії, межі їх розділу. Подвійний 

електричний шар біля поверхні мінералів. Вплив заряду та потенціалу на взає-

модію з іонами та молекулами реагентів. Структура гідратних шарів на поверх-

ні. Умови закріплення на поверхні мінералів гетерополярних реагентів, крапель 

аполярних масел та виділення мікробульбашок повітря. Флокуляція та коагуля-

ція мінеральних частинок. Крайовий кут замочування. Залежність величини 

крайового кута змочування від значень питомих поверхневих енергій на межі 

контактуючих фаз. Закон Юнга. Гістерезіс змочування. Кути натікання та відті-

кання, кут контакту. Причини, які обумовлюють гістерезіс. Вплив аполярних 

реагентів на гістерезіс змочування. Властивості поверхні поділу фаз вода-

повітря. Вільна енергія поверхні поділу та величина капілярного тиску у серед-

ніх бульбашок. Умова розтікання аполярних масел і гетерополярних органічних 

сполук на поверхні бульбашки. Коефіцієнт розтікання. Гідратні шари, їх влас-

тивості та структура на поверхні бульбашки при відсутності та наявності орга-

нічних реагентів. 

3.2. Термодинаміка елементарного акту флотації. Можливості елемен-

тарного акту флотації. Показник флотуємості, залежність його від значення 

крайового кута та наявності на поверхні частинок бульбашок газу, які виділя-

ються з розчину. Показник флотуємості при коалесцентному механізмі елемен-

тарного акту флотації. 

3.3. Головні фактори, які визначають вирогідність флотації. Головні 

фактори, які визначають вирогідність флотації. Вирогідність  зіткнення части-

нок з бульбашками, залежність її від швидкості руху, кількості і властивостей 

частинок та середовища. Вирогідність закріплення частинок на бульбашках. 

Вирогідність збереження закріплених на бульбашках частинок у статистичних 

та динамічних умовах. Рівняння Фрумкіна А. Н.- Кабанова Б. Н. та Матвєєнко 

В. Н. Вирогідність утримання частинок у шарі піни. Основні фактори, які впли-

вають на її значення. Необхідний розмір бульбашок при пінній флотації. Харак-

теристика процесу пінної сепарації та сил, діючих на частинку у пінному шарі. 

Переваги пінної сепарації порівняно з звичайною пінною флотацією та область 

її застосування. Умови підвищення ефективності флотації тонких частинок. 

3.4. Кінетика та моделювання флотаційного процесу. Кінетика мінера-

лізації повітряних бульбашок при флотації. Питома швидкість флотації по К. Ф. 

Белоглазову. Коефіцієнт селективності. Моделі флотації. Модель чотирьох ста-

нів, двофазна та однофазна моделі. Модель флотації з урахуванням масопере-

носу. Перспективи використання кінетичних закономірностей у системах авто-

матичного управління флотацією застосування ЕОМ.   

3.5. Флотаційні реагенти. Призначення та класифікація реагентів. Стан 

флотаційних реагентів у рідинній фазі в залежності від їх концентрації. Значен-

ня pH та окислювально-відновлювального потенціалу пульпи. Адсорбція реаге-
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нтів на поверхні розділу фаз. Правило П. А. Ребіндера. Адсорбція реагентів на 

поверхні розділу рідина-газ. Рівняння Гіббса, Лангмюра. Класифікація діючих 

сил та форми закріплення реагантів на мінеральній поверхні. Хемосорбція на 

напівпровідниках та умова утворення нової фази. 

3.6. Збирачі та механізм їх дії при флотації. Будова молекули та класи-

фікація збирачів. Вплив довжини вуглеводневого ланцюга збирача на міцність 

сорбції збирачів та флотуємість мінералів. Роль форм збирача при флотації. 

Механізм дії та область застосування аполярних реагентів при флотації. При-

чина використання їх у суміші з гетерополярними збирачами. Механізм дії, об-

ласть застосування, витрата сульфгідрильних збирачів. Закономірність колек-

туючої дії та область практичного застосування катіоних реагентів. Вплив іон-

ного складу пульпи та шламів на їх ефективність при флотації. Витрата катіон-

них збирачів. Механізм дії оксигідрильних збирачів при флотації. Залежність 

колективуючої здатності оксигідрильних збирачів від характеру полярної гру-

пи, довжини та структури вуглеводневого ланцюга. Засоби підвищення їх селе-

ктивності. Витрата оксигідрильних збирачів. 

3.7. Активатори та механізм їх дії при флотації. Призначення і основні 

механізми активуючої дії реагентів-модифікаторів. Активуюча дія кислот, лу-

гів, комплексно-утворюючих сполук шляхом хімічної очистки поверхні мінера-

лів. Закономірності активуючої дії солей важких металів на флотацію силікат-

них мінералів, на флотацію сульфідних мінералів шляхом хемосорбції іонів на 

їх поверхні. Причини активуючої дії комплексних сполук на флотацію алюмо-

силікатів. Активуюча дія реагентів шляхом гетерогенної хімічної реакції. 

3.8. Депресори та механізм їх дії при флотації. Призначення та основні 

механізми депресуючої дії реагентів-модифікаторів. Депресуюча дія лугів. За-

кономірності впливу pH на необхідну концентрацію ксантогенату у пульпі при 

флотації сульфідних мінералів свинцю, заліза та міді. Депресуюча дія вапна. 

Механізм “цементації” сульфідної поверхні кальційвміщуючих сполук. Зако-

номірності депресуючої дії сульфідних та ціанових іонів. Існуючі уявлення про 

депресуючу дію та область застосування кислот, солей лужних, лужно-

земельних металів та алюмінію, цинкового купоросу, цинкатів, сумішів цинко-

вого купоросу з содою та ціанідами, сульфооксидних реагентів та їх сумішів з 

солями важких металів, хроматів та біхроматів, фосфатів, окислювачів, віднов-

лювачів, рідкого скла та органічних реагентів-депресорів. Витрати депресорів. 

3.9. Регулятори середовища та механізм їх дії при флотації. Призна-

чення і основні механізми дії регуляторів  середовища; регулювання pH,  вида-

лення з рідиної фази пульпи іонів, регулювання окислювально-

відновлювального потенціалу пульпи,  а також процесів депресії та коагуляції 

шламів. Реагенти-регулятори, застосування на практиці, їх витрати.  

3.10. Піноутворювачі та механізм їх дії при флотації. Призначення, бу-

дова та фізико-хімічні властивості піноутворювачів. Роль та основні механізми 

дії піноутворювачів. Стабілізація та погашення піни частинками, що флотують-

ся, вторинна їх концентрація у піні. Піноутворювачі на практиці, їх витрати. 

3.11. Технологія флотації. Речовинний склад руд та його вплив на 

флотацію. Схеми флотації. Вплив масової частки цінних компонентів, мінера-
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льного складу, вторинних змін мінералів та генезису руд на результати флота-

ції. Характер вкраплення та необхідна крупність подрібнення при флотації. 

Управління якістю корисних копалин, що поступають на флотаційне збагачен-

ня. Класифікація операцій флотації та стадійність схем флотаційного збагачен-

ня. Схеми колективної та селективної флотації. Комбіновані схеми. 

3.12. Режим флотації. Класифікація мінералів по їх флотуємості. Техно-

логічні режими при флотації графітових та сірчаних руд. Технологічні режими 

при селективній флотації сульфідних, мідних, мідно-молібденових, мідно-

цинково-пірітних, поліметалічних, мідно-нікелевих руд. Технологічні режими 

селективної флотації при переробці окислених і змішаних руд кольорових ме-

талів, баритових, флюоритових, апатитових, фосфоритових, вольфрамітових, 

залізних і марганцевих руд. Технологічні режими при селективній флотації ро-

зчинних солей. Іонна флотація. Економічне значення оптимізації, інтенсифіка-

ції та автоматизації флотаційного процесу. 

3.13. Флотаційні машини та апарати. Класифікація флотаційних машин 

та вимоги до них. Допоміжне устаткування. Контактні чани. Реагентні живиль-

ники. Організація роботи флотаційного відділення: Класифікація флотаційних 

машин та вимоги до них. Процеси диспергування повітря та аерації пульпи у 

флотаційних машинах різних типів. Конструктивні особливості флотаційних 

машин механічного, пневматичного, пневмогідравлічного, електрофлотаційно-

го типів та машин з зменшеним тиском. Вплив степені аерації, дисперсності та 

рівномірності розподілу повітряних бульбашок в обємі пульпи, швидкості по-

току, крупності флотуємих частинок, густини пульпи, тривалості пінної флота-

ції та інтенсивності знімання піни на техніко-економічні показники роботи різ-

них типів флотомашин. Технологічні особливості пінної сепарації. Порівняльна 

характеристика, вибір, розрахунок та основні напрямки удосконалення флота-

ційних машин. Розподіл операцій у флотаційних машинах. Організація роботи 

реагентного відділення. Кондиціонування іонного складу промислових та зво-

ротних вод. Зруйнування флотаційної піни. Контроль та регулювання флота-

ційного процесу. АСУТП. Охорона праці та техніка безпеки на флотаційних 

фабриках. Основні технологічні та техніко-економічні показники роботи фло-

таційних фабрик. Аналіз флотаційних фабрик. Аналіз собівартості флотаційно-

го збагачення різних типів руд. Перспективи та напрямки подальшого розвитку 

флотаційного збагачення корисних копалин з метою підвищення використання 

корисних копалин та організації безвідходного виробництва в умовах повного 

водо обертання та охорони навколишнього середовища. Застосування флота-

ційних методів збагачення в інших галузях народного господарства. 

4. Гравітаційні методи збагачення корисних копалин. 

4.1. Властивостi мінеральних зерен та середовища, які використову-

ються для збагачення гравітаційним методом. Густина, крупність і форма 

зерен мінералів; реологічні властивості середовищ, що впливають на результа-

ти розділення: густина, в'язкість і стійкість; стійкість суспензії; характеристика 

важких рідин; сили внутрішнього тертя; динамічний коефіцієнт тертя; структу-

роване середовище;  методи визначення реологічних параметрів суспензії. 

4.2. Види опору середовища. Динамічний опір; в’язкісний опір; число 



25 

 

Рейнольдса; закони Стокса і Ньютона-Ріттінгера. 

4.3. Визначення кінцевих швидкостей падіння зерен різної крупності 

у середовищі. Кінцева швидкість падіння зерен; формула Ріттінгера; формула 

Стокса; формула Аллена; універсальний метод визначення кінцевих швидкос-

тей падіння зерен різної крупності за П.В. Лященко; вплив форми зерен на кін-

цеву швидкість падіння; вплив температури на кінцеву швидкість падіння зерен 

різної крупності. 

4.4. Рiвнопадаючi зерна та коефіцієнт рівнопадання. визначення рів-

нопадаючих зерен; коефіцієнт рівнопадання за Рітінгером; коефіцієнт рівнопа-

дання за Аленом; коефіцієнт рівнопадання за Лященко. 

4.5. Стиснене падіння тiл у середовищі. дві концепції визначення зако-

номірностей стисненого падіння; формула Б.В. Кизевальтера для першої кон-

цепції; формула Ричардса для другої концепції; формула Ханкокка; формула 

Лященко. 

4.6. Гiдравлiчна класифікація. Седиментаційний аналіз: седиментацій-

ний аналіз; прибор Сабаніна; оцінка процесу гідравлічної класифікації; класи-

фікація гідравлічних класифікаторів за принципом дії. 

4.7. Теорія гідравлічної класифікації. Характеристика процесу гідравлі-

чної класифікації; коефіцієнтом шкали гідравлічної класифікації; теоретичні 

уявлення щодо процесу гідравлічної класифікації; рівняння М.Д. Барський для 

розрахунку відносної швидкості руху частинок;  рівняння В.А. Олевського для 

розділення частинок у механічному класифікаторі з горизонтальним транспор-

тним потоком;  ефективність класифікації;; використання гідравлічної класифі-

кації в технологічних схемах. 

4.8. Апарати для гідравлічної класифікації. Принцип дії, спосіб регу-

лювання: механічні класифікатори; розрахунок продуктивності механічного 

класифікатор; конструкція та принцип дії елеваторного класифікатора (багер-

зумпфи);  конструкція та принцип дії скребкового класифікатори відстійного 

типу; конструкція та принцип дії гідравлічного класифікатори з вертикальним 

потоком пульпи; конструкція та принцип дії гідравлічних багатокамерних кла-

сифікаторів;  конструкція та принцип дії гідроциклонів; технологічні фактори  

та конструктивні фактори гідроциклонів; конструкція та принцип дії піраміда-

льних класифікаторів; конструкція та принцип дії конічних піскових класифіка-

торів;  конструкція та принцип дії конічних шламових класифікаторів. 

4.9. Збагачення у важкому середовищі. Характеристика процесу збага-

чення у важкому середовищі; характеристика обважнювачів; властивості су-

спензій; рух тіл в суспензіях;  класифікація конструкцій важкосередовищних 

апаратів. 

4.10. Апарати для збагачення руд та вугілля. Конструкція, принцип дії 

колісних сепараторів(СКВ, СКВП, СКВД, СКВС); конструкція, принцип дії ко-

нусних сепараторів з внутрішнім аероліфтом та  з зовнішнім аероліфтом; обла-

сті застосування пірамідальних сепараторів; конструкція, принцип дії вібросус-

пензійних сепараторів;  конструкція, принцип дії барабанних важкосередовищ-

них сепараторів; конструкція, принцип дії суспензійних циклонів; конструкція, 

принцип дії важкосередовищних гідроциклонів; конструкція, принцип дії без-
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напірних гідроциклонів;  конструкція, принцип дії вихрових гідроциклонів, 

приготування і регенерація суспензії. 

4.11. Принципи технологічного розрахунку суспензійних сепараторів. 

Розрахунок продуктивності колісних сепараторів в залежності від ширини ван-

ни і крупності живлення; розрахунок продуктивності конусного сепаратора за 

питомим навантаженням і площею дзеркала; розрахунок продуктивності бара-

банних сепараторів за питомим навантаженням на одиницю площі дзеркала су-

спензії. 

4.12. Технологiя збагачення у важких суспензіях. Підготовка матеріалу 

до збагачення; верхня і нижня межа крупності гранулометричного складу зба-

гачуваного матеріалу; фракційний склад збагачуваного матеріалу; навантажен-

ня на сепаратор за вихідним матеріалом; гранулометричний склад обважнюва-

ча; витрати суспензії; витрати води на відмивку обважнювача; діаметр насадок і 

тиск на вході при збагаченні в важкосередовищних циклонах. 

4.13. Вiдсадка в водному середовищі. Теоретичні основи та технологія 

відсадки: гіпотези процесу відсадки; цикли відсадки; розподіл продуктів у від-

саджувальній машині,  природна постіль, її підпушування в процесі пульсуван-

ня; загальна характеристика та класифікація відсадочних машин;  основні вузли 

відсаджувальних машин типу МО і ОМА;  розрахунок відсадкових машин; тех-

нологічні параметри відсадки; гідродинамічні параметри відсадки; конструкти-

вні параметри відсадки; перспективи розвитку відсадки. 

4.14. Збагачення у безтисковому потоці води, що тече по похилій по-

верхні. характеристика процесу збагачення на струминних жолобах; конструк-

ції струминних апаратів; технологічні і конструктивні параметри струминних 

жолобів; процес збагачення на концентраційних столах; конструкції концент-

раційних столів;технологічні і конструктивні параметри процесу концентрації 

на столах. 

4.15. Збагачення у водному середовищі криволінійних потоків у від-

центрованому полі. Процес збагачення у гвинтових сепараторах; конструкції 

гвинтових апаратів; конструктивні і технологічні параметри процесу гвинтової 

сепарації, теоретичні основи процесів розділення на шлюзах; конструкції шлю-

зів; технологічні і конструктивні параметри шлюзів; відцентровані концентра-

тори. 

4.16. Пневматичне збагачення. загальна характеристика умов збагачен-

ня в повітряному середовищі; пневматична класифікація відсадки;  аеросус-

пензiя; пневмокласифікація; пневматичне збагачення; технологічні і конструк-

тивні параметри пневмозбагачення. 

4.17. Технологічні схеми гравітаційного збагачення. вибір технології 

гравітаційного збагачення  з послідовним виділенням хвостів і концентратів;  

роль гравітаційних методів збагачення в переробці бідних  і  за балансових руд; 

підготовка матеріалу до збагачення в важкому середовищі, відсадочних маши-

нах, апаратах з нахиленою поверхнею;  підготовка до збагачення   руд;. техно-

логічні   схеми гравітаційного збагачення  руд чорних  металів, коксуючого  та 

енергетичного вугілля, корінних руд кольорових,  рідкісних та благородних ме-

талів, золотовмісних пісків, баритів; техніко - економічні показники процесів. 
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4.18. Промивка. Характеристика процесу; властивості глин; промивність 

корисних копалин; промивні машини і пристрої; технологія промивки. 

4.19. Комбіновані процеси збагачення. Флотогравітація; магнітогідро-

динамічна сепарація; магнітогідростатична і ферогідростатична сепарація. 

5. Спеціальні та комбіновані методи збагачення корисних копалин, гі-

дрометалургія. 

5.1. Класифікація спеціальних методів збагачення та їх характерис-

тика. 

5.2. Загальні відомості про сортування корисних копалин. Класифіка-

ція засобів сортування; фізичні основи процесів; оцінка ефективності процесів 

сортування; технологія процесів сортування корисних копалин; види сортуван-

ня; розрахунки продуктивності роботи установок сортування; апарати для пог-

рудкового і плоскогрудкового сортування; практика погрудкового сортування 

корисних копалин; техніко-економічні показники сортування та техніка безпе-

ки при роботі з устаткуванням для сортування. 

5.3. Збагачення з використанням відмінностей компонентів, що роз-

діляються, у формі, коефіцієнтах тертя та пружності, температурі нагріву. 

Збагачення за пружністю; збагачення за тертям;  комбіноване збагачення за те-

ртям і пружністю; збагачення за формою; термоадгезійний метод збагачення. 

5.4. Збагачення на основі селективно направленої зміни розмірів гру-

док компонентів корисної копалини. Вибіркове дроблення;- вибіркове подрі-

бнення; промивання корисних копалин; відтирання корисних копалин; декрипі-

таційне руйнування;- термохімічне руйнування; руйнування стислим середо-

вищем; руйнування з допомогою електрогідравлічного ефекту; зміна розмірів 

частинок за допомогою термообробки; зміна форми частинок різної пластично-

сті при дробленні і подрібненні. 

5.5. Збагачення з використанням вибіркового характеру фазових пе-

реходів компонентів корисної копалини (комбіновані методи збагачення і 

переробки корисних копалин). Бактеріальна інтенсифікація процесів переве-

дення твердої фази в розчин (вилучення міді із за балансових руд і відвалів); 

купчасте вилуговування; вилучення міді з розчинів після вилуговування; тех-

нології отримання марганцю спеціальними методами; технологія купчастого 

вилуговування золота; купчасте вилуговування уранових руд; технологія чано-

вого вилуговування;- гідрометалургія. 

5.6. Збагачення на основі різних поверхневих властивостей компоне-

нтів. Селективна агрегація гідрофобних корисних копалин; адгезійне збагачен-

ня корисних копалин. 

 

3.2. Перелік питань з дисциплін, що виносяться на співбесіду за блоками. 

Блок 1 

1. Яка комбінація виробок є раціональною при розкритті глибоко-

залягаючих крутоспадних родовищ? 

2. В яких умовах використовують підготовку родовища двома польови-

ми транспортними штреками лежачого боку? 

3. Що таке берма безпеки на гірничому підприємстві? 
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4. В яких умовах використовують комбінацію вертикального і похилого 

стволів? 

5. За якими ознаками визначається необхідна кількість повітря для про-

вітрювання виробки? 

6. Що таке «критична висота» при випуску руди, як вона визначається? 

7. Яке обладнання використовують при механічній відбійці руди? 

8. При якій схемі відбійки найбільш рівномірне подрібнення руди? 

9. Як здійснюється випуск обваленої руди з очисного блоку? 

10. Чому дорівнює коефіцієнт концентрації вертикальних нормальних на-

пружень на боковому контурі круглої виробки? 

11. Що таке коефіцієнт концентрації напружень навколо оголень виро-

бок? 

12. Який об’єм панелі складає компенсаційна камера при технологіях з 

підповерховим обваленням руди і вміщуючих порід? 

13. Яка послідовність робіт при утворенні вертикальної відрізної щілини? 

14. В яких умовах застосовують камерні системи розробки? 

15. В яких умовах застосовують камерні системи розробки з наступною 

твердіючою закладкою виробленого простору? 

16. В яких умовах застосовують систему розробки поверхового примусо-

вого обвалення? 

17. Які фактори впливу на вибір системи розробки? 

18. Які параметри відносяться до конструктивних при проектуванні сис-

тем розробки? 

19. Які параметри відносяться до управління геомеханічним станом очис-

ного простору? 

20. Перерахувати основні технологічні процеси при відпрацюванні блоку. 

 

Блок 2 

1. Від яких чинників залежить ширина розвалу підірваних гірських по-

рід? 

2. В чому полягає фізична сутність свердловинних зарядів із повітряни-

ми та водяними проміжками? 

3. При яких умовах визначається тривалість теоретичного циклу екска-

ватора мехлопати? 

4. Як номінальне значення ширини траншейного забою пов’язане з ро-

бочими параметрами екскаватора? 

5. Які чинники враховують при визначенні експлуатаційної продуктив-

ності екскаватора? 

6. Якій формі траси слід надавати перевагу при розкритті крутоспадних 

родовищ? 

7. Який розрахунковий принцип покладено у метод визначення границь 

кар’єру О.І. Городецького ? 

8. За якими умовами визначаються основні параметри траншеї, якщо во-

на проходиться по безтранспортній схемі драглайном, при цьому порода скла-

дується на два борти? 
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9. Які засоби ініціювання використовують для реалізації електричного 

способу підривання? 

10. В чому полягає розрахунковий принцип визначення границь кар’єру 

І.О. Кузнєцова? 

11. Яким чином визначається працездатність вибухової речовини? 

12. Який показник використовують у якості критерію оцінки варіантів 

режиму гірничих робіт при постійній якості корисної копалини? 

13. Поясніть розрахунковий принцип визначення границь кар’єру 

А.І.Арсент’єва? 

14. Яким буває примикання капітальних траншей до робочих горизонтів 

кар’єру? 

15. Як визначається ширина робочої площадки з урахуванням параметрів 

кар’єру? 

16. Як класифікують запаси корисної копалини за народногосподарським 

значенням? 

17. В чому сутність кумулятивного графіку V=f(P)? 

18. За якими схемами виконується організація роботи кар’єрного автот-

ранспорту? 

19. Який розрахунковий принцип покладено у метод В.В. Ржевського  

при визначенні границь кар’єру? 

20. Як річна виробнича потужність кар’єру пов’язана з параметрами інте-

нсивності гірничих робіт? 

 

Блок 3 

1. Які основні операції входять до прохідницького циклу на будівництві 

горизонтальної гірничої виробки. 

2. Скільки допоміжних шпурів потрібно бурити у вибої ствола при діа-

метрі у проходці 6,3 м, коефіцієнт міцності 10, категорія шахти – негазова. 

3. При якій глибині спорудження ствола, міцності порід та притоку води 

доцільно використовувати комбайновий спосіб проходки. 

4. Який комплекс можливо застосувати при схемі поглиблення повним 

перерізом з видачою породи на робочий горизонт. 

5. Який комплекс дозволяє відмовитися від канатів підвіски прохідниць-

кого полка. 

6. Для якої довжини виробки доцільно застосовувати прохідницькі ком-

байни. 

7. Горизонтальна гірнича виробка прямокутно-склепінчастої форми з 

коробчастим склепінням має висоту прямолінійної ділянки стінки 2 м та шири-

ну 3,5 м. Яка площа поперечного перерізу виробки в світлі. 

8. Проходку горизонтальної гірничої виробки здійснюють буро-

підривним способом. Питома витрата ВР – 1,8 кг/м
3
, коефіцієнт використання 

шпурів – 0,85, коефіцієнт заповнення шпурів – 0,6, щільність ВР в патронах – 

1,0 г/см
3
, діаметр заряду ВР – 0,04 м, площа поперечного перерізу виробки на-

чорно – 7 м
2
. Знайти кількість шпурів на вибій. 

9. Впродовж зміни 2 робітника разом виконують операцію з прохідниць-
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кого циклу.  Тривалість зміни – 7,2 години, коефіцієнт перевиконання норми – 

1,1, трудомісткість 0,15 чол.-год.  Яка тривалість операції.  

10. Яке обладнання слід прийняти для спорудження ствола глибиною 90 

м, діаметром у світлі 5 м. 

11. Який комплекс можливо застосувати при схемі поглиблення ствола 

повним перерізом з видачою породи на поглибочний горизонт? 

12. Суть симплекс-методу. 

13. Метод Гоморі розв´язання задачі цілочислового програмування. 

14. На скільки змінится норма виробітку при збілшенні глибини робіт з 

700 до 1000 м  

15. Які схеми вентиляції застосовуються на будівництві горизонтальних 

гірничих виробок. 

16. Яиий чисельний склад прохідницької ланки при прибиранні порід 

машиною ППН-3. 

17. Яиий чисельний склад прохідницької ланки при кріпленні вертикаль-

них стволів бетоном за допомогою секціонної опалубки. 

18. Горизонтальна гірнича виробка прямокутно-склепінчастої форми з 

коробчастим склепінням має висоту прямолінійної ділянки стінки 2,5 м, шири-

на виробки 5 м. Яка площа поперечного перерізу виробки в світлі становить. 

19. Проходку горизонтальної виробки здійснюють буро-підривним спо-

собом. Кількість робочих діб у місяць  – 22, кількість змін у добу – 3, кількість 

циклів у зміну – 1, коефіцієнт використання шпурів – 0,85, швидкість проходки 

100 м на місяць. Знайти глибину комплекта шпурів. 

20. Які ключові фактори впливають на швидкість проходки виробки. 

 

Блок 4 

1. Які види маркшейдерських зйомок використовуються в підземних 

гірничих виробках? 

2. Які способи орієнтирно-з’єднувальних зйомок використовуються в 

підземних гірничих виробках? 

3. Які особливості виконання гіроскопічного орієнтування? 

4. Які прилади та способи використовуються для передачі висотної поз-

начки через вертикальний шахтний ствол? 

5. Дайте характеристику висотних мереж в підземних гірничих виробках 

та вимоги до їх точності. 

6. Які особливості зйомок нарізних та очисних виробок, підземних по-

рожнин та камер? 

7. Вихідні данні для перенесення гірничих виробок в натуру. 

8. Способи розвитку опорних та знімальних мереж на кар’єрі. 

9. Маркшейдерські роботи при проектуванні і будівництві кар’єрів. 

10.  Особливості маркшейдерського забезпечення буро-вибухових робіт 

на кар’єрі. 

11.  Склад маркшейдерських робіт при транспортуванні гірничої маси. 

12.  Характеристика маркшейдерських робіт при розробці розсипів зале-

жно від способу розробки. 
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13.  Теоретичні та методичні основи аналізу точності маркшейдерських 

вимірювань. 

14.  Теоретичні основи та способи зрівнювання полігонометричних ходів. 

15.  Аналіз з’єднувальної зйомки (основні похибки). 

16.  Як класифікуються запаси? 

17.  Які є способи підрахунку запасів? 

18.  Наведіть оптичні частини маркшейдерсько-геодезичних приладів. 

19.  Наведіть класифікацію та основні характеристики теодолітів та ніве-

лірів. 

20.  Наведіть сучасні маркшейдерсько-геодезичні прилади та їх призна-

чення. 

 

Блок 5 

1. Що є енергетичним параметром, який дозволяє оцінити та порівняти 

електромагнітні системи?  

2. Що дозволить застосування явища надпровідності при створенні маг-

нітного поля? 

3. Яким чином отримують оптимальні техніко-економічні показники ма-

гнітного збагачення? 

4. Яка повинна бути максимальна напруженість магнітного поля для ро-

змагнічування магнетиту? 

5. Ефективність роботи машин гравітаційного збагачення визначають з 

використанням кривих розділення Тромпа, що показують залежність - 

6. При якому процесі розділення коефіцієнт рівнопадання визначається 

без урахування густини середовища? 

7. Від чого залежить висота в рифлей деки концентраційного столу? 

8. Як зміниться коефіцієнт динамічної  в’язкості суспензії зі  збільшен-

ням об’ємної  концентрації твердої фази? 

9. Для чого встановлюють фільтруючі елементи у схемах радіометрич-

ного сортування? 

10. Наявність яких обов'язкових операцій є особливістю сортування? 

11. В чому полягає адґезійне збагачення корисних копалин? 

12. Як проводять технологію автоклавного вилуговування? 

13. Оберіть реагентний режим для прямої аніонної флотації залізних руд. 

14. Які деталі належать механічній флотомашині? 

15. Назвіть способи поліпшення флотації крупних частинок мінералів. 

16. Які вихідні дані необхідні для розрахунку механічних флотомашин? 

17. Грохот ГІТ- 72 працює на розсіванні матеріалу крупністю 0-25 мм на 

ситах з розміром отворів 13х13 мм і видає готові товарні продукти крупністю 0-

13 мм і 13-25 мм. Надрешітний продукт перевищує норму за вмістом в цьому 

продукті класу 0-13 мм. Вкажіть можливі причини випуску бракованої продук-

ції. 

18. Що таке закон дроблення? 

19. Залежно від чого вибирається спосіб дроблення? 

20. Чим визначаються режими роботи барабанних млинів? 
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