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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ТРАНШЕЙ НА БЛОЧНИХ 

КАР’ЄРАХ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛМАЗНО-КАНАТНОГО РІЗАННЯ 
 

Висока міцність і твердість порід типу граніту обумовлюють низьку продуктивність і високу вартість робіт по 

видобуванню гранітних блоків, саме тому необхідно правильно вибрати методи його видобутку. Як показала практика, 

використання буро-вибухового методу призводить до виникнення ряду проблем, зокрема такої як виникнення  у 

масиві різного типу тріщин, які в свою чергу послаблюють його міцність. Алмазно-канатна технологія добування 

природного каменю нещодавно отримала широке розповсюдження на вітчизняних кар’єрах. Перевагою даної технології 

є збереження цілісності масиву, але поряд з цим виникають попутні проблеми, які варто вивчити. Наприклад під яким 

кутом бурити або різати вертикальну площину моноліту, які оптимальні розміри моноліту приймати, які механізми або 

пристосування використовувати при відділенні моноліту від масиву. Ці питання при проведенні траншей залишаються 

відкритими.  

Мета роботи є обґрунтування основних технологічних параметрів проведення капітальних траншей за допомогою 

алмазно-канатного різання та визначення оптимального кута забурення для заведення канату. 

Розрізну траншею доцільно проходити паралельно повздовжнім тріщинам, врубову уздовж поперечних 

тріщин. Відколювання моноліту або блоку повинне проводитись так, щоб його довша сторона була паралельна 

повздовжнім тріщинам. Шляхом  аналізу літератури встановлено, що врубові і розрізні траншеї необхідно 

проходити між вертикальними тріщинами однієї і тієї ж головної системи. 

Використання канатної установки допоможе добувати в декілька разів більше товарних блоків у кар’єрах. 

Пропонується  розкриття траншей за допомогою канатної установки без застосування буро-вибухових робіт.  

Спочатку виконують різання бокових поверхонь потім бурять шпури під кутом до денної поверхні, заливають 

у них НРЗ і за допомогою пневмоподушок або гідродомкратів виймається даний клин. Далі виконується відділення 

вертикальної частини даного блока за допомогою установки суцільного вибурювання, проходить відділення 

залишених частин масиву алмазно-канатною установкою і проводиться видалення породи. Процес повторюється 

до досягнення необхідної довжини. Даний спосіб проходження траншей допомагає зменшити кількість  

техногенних тріщин і переподрібнення, значно підвищується якість сировини і подальший вихід блоків з масиву, а 

також можливе використання породи, що знаходиться на місці траншеї. 

Закладення траншей доцільно виконувати на ділянках з більш низькою якістю каменю, який характеризується 

більш густою мережею вертикальних тріщин. При виборі ширини траншеї головним чином варто враховувати 

габаритну ширину навантажувача. Ширина має бути більша на 3 м. від ширини навантажувача. 

З метою зменшення втрат та економічних витрат, які виникають при проходці траншеї, було обрано найбільш 

оптимальну ширину. Яка дозволить безпечну роботу та зменшити втрати облицювального каменю.  

Найекономічніший результат буде досягнуто при найменшій кількості заходок та меншій початковій ширині 

траншеї. Тому приймаємо оптимальний кут 65°. 
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