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Територія Помошнянского кар'єра ЗАТ «Кіровоградграніт» знаходиться в районі села Кирилівка 

Добровеличківського району Кіровоградської області. Відстань від джерел викидів гірничодобувного виробництва 

кар'єра до кордону найближчої житлової забудови села Олексіївка становить понад 1000 м, мінімальна відстань від 

джерел ПДСУ до села Кирилівка - 750 м. 

За санітарної класифікації санітарно-захисна зона від джерел гірничодобувного виробництва підприємства, з 

урахуванням проведення підривних робіт на кар'єрі, становить 1500 метрів (клас І А) [1]. 

Помошнянскій кар'єр ЗАТ «Кіровоградграніт» спеціалізується на видобутку природного каменю (граніту) 

вибуховим способом в кар'єрі і производсва щебеню на дробильно-сортувальному ділянці (ПДСУ). 

Бурові роботи виконуються буровим верстатом швидкісного буріння Atlas Copco ROC - 860 HC, оснащеним 

установкою очищення ефективністю близько 85%. У процесі роботи в атмосферне повітря викидається пил 

неорганічна, що містить діоксид кремнію (SiO2) 70-20%. 

Масовий вибух проводиться 4 рази на рік за допомогою вибухових речовин. В результаті вибуху гірська порода 

подрібнюється до розмірів, що дозволяють транспортувати гірничу масу автотранспортом. В результаті масового 

вибуху в атмосферне повітря викидаються азоту оксиди, вуглецю оксиди, пил неорганічна, що містить SiO2 70-20%. 

Велика потужність виділень зумовлює значне забруднення атмосфери, проте тривалість емісії невелика (в межах 10 

хв), тому дані викиди відносяться до залпових. 

Під час пересипання і подрібнення гірської маси і щебеню в атмосферне повітря викидається пил неорганічна, 

що містить SiO2 70-20%. 

Щебінь різних фракцій надходить на відкриті склади щебеню і відсіву по фракціях: відсів - до 2 мм і до 5 мм; 

щебінь - 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. В межах розміщення відкритих складів щебеню відбувається їх 

формування: пересипання з конвеєрів, переміщення їх після накопичення за допомогою бульдозерів, а також 

відвантаження на транспортні засоби споживачів. При виконанні всіх цих робіт в атмосферне повітря викидається 

пил неорганічна, що містить SiO2 70-20%, а також продукти згоряння палива в двигунах техніки, яка 

використовується при цьому - оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні. 

Стандартне пилогазоочисне обладнання на підприємстві відсутнє. 

Основними виробництвами, що виділяють в атмосферу забруднюючі речовини, є гірничодобувне та дробильно-

сортувальний виробництво, а також робота кар'єрної техніки і транспорту безпосередньо на проммайданчику 

підприємства, які здійснюють бурові, вантажно-розвантажувальні, транспортні та інші роботи, що забезпечують 

технологічні процеси у кар'єрі. 

Розрахунок виконаний на підставі «Тимчасового методичного посібника з розрахунку викидів від 

неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів» Новоросійськ, 1982р., «Методики розрахунку 

кількості відхідних, уловлених і викидаються в атмосферу шкідливих речовин підприємствами з видобутку і 

переробці вугілля», Перм, 1986 р. 

Річна кількість гірської маси, що переробляється - 388,5 тис. тон. 

Для розрахунку розсіювання в атмосфері забруднюючих речовин застосовується коефіцієнт усереднення 

величини викидів щодо 20-ти хвилинного інтервалу. З урахуванням короткочасності робіт по завантаженню бункера 

(до 2 хв.) КОСР = 10. Величина максимально-разового викиду від джерела складе 0,1200 г/с. 

Висновки та рекомендації: технологічне обладнання, яке експлуатується на проммайданчику, в цілому 

відповідає діючим санітарно-гігієнічним нормам і вимогам. Значне зниження обсягів викидів неорганічного пилу, 

що містить SiO2 70-20%, від джерел основного виробництва можна забезпечити за умови застосування зрошення 

гірничої маси при дробленні, а також при забезпеченні пилоподавлення і при перевезенні гірничої маси 

автосамоскидами з кар'єру на подрібнювально-сортувальне виробництво. 
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