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Анотація. Постановка проблеми. Поліпшння здоров’я людей можливе з використанням пелоїдів –
лікувальних грязей. Одне із найбільших родовищ пелоїдів в Україні - озеро Солоний лиман, розташоване на
північ від села Новотроїцьке Новомосковського району. Актуальною проблемою стало удосконалення
комплексу та технологічного обладнання з екологічної розробки лікувальних грязей. Мета дослідження розроблення технічних пропозицій з реконструкції комплексу з екологічного видобування лікувальних грязей
озера Солоний лиман. Висновок. Аналіз комплексу розробки лікувальних грязей фізіотерапевтичної лікарні
«Солоний лиман» показав необхідність його реконструкції шляхом розробки перспективної робочої ділянки.
Спроектовано комплекс видобутку лікувальних грязей озера Солоний лиман, який забезпечує їх підготовку та
переміщення у робочу зону діючого навантажувача.
Ключові слова: лікувальні грязі; пелоїди; комплекс з розроблення лікувальних грязей
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Аннотация. Постановка проблемы. Улучшение здоровья людей возможно использованием пелоидов –
лечебных грязей. Одним из самых крупных месторождений пелоидов в Украине является озеро Соленый
лиман, расположенное к северу от села Новотроицкое Новомосковского района. Актуальной проблемой
является усовершенствование комплекса и технологического оборудования для экологической разработки
лечебных грязей. Цель исследования - разработка технических предложений по реконструкции комплекса
экологической разработки лечебных грязей озера Соленый лиман. Вывод. Выполнен анализ
комплексаразработки лечебных грязейфизиотерапевтической больницы «Соленый лиман», который показал
необходимость его реконструкции путем разработки перспективного рабочего участка. Спроектирован
комплекс добычи лечебных грязей озера Соленый лиман, который обеспечивает их разработку и перемещение
в рабочую зону действующего погрузчика.
Ключевые слова: лечебные грязи; пелоиды; комплекс для разработки лечебных грязей
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Annotation. Formulation of the problem. The improvement of human health is possible by using peloids –
medical muds. One of the biggest deposits of peloids in Ukraine is lake the Salt estuary which is located to the north of
the village Novotroitske, Novomoskovsk district. The issue of the day is an improvement of the complex and
technological equipment for the ecological development of medical muds. Purpose. Development of technical
suggestions for the reconstruction of the complex for the ecological extraction of medical muds of lake the Salt estuary.
Conclusion. The analysis of complex development of medical muds of physiotherapy hospital the “Salt estuary” has
shown the necessity of its reconstruction by developing a perspective working area. The complex of booty of medical
muds of lake is projected the Salt estuary which provides their development and transferring to the working area of
operating loader.
Keywords: medical muds; peloids; complex for development of medical muds

використанням найпростіших засобів –
лопат та різних ємкостей. Геологічні запаси
грязей,
за
оцінкою
підприємства
"Південукргеологія", на площі озера 3,4 км2
становлять 466 608 м3 [13]. З урахуванням
потужності мінімального шару корисної
копалини 0,2 м в межах відведення
залягання грязьового покладу, балансові
запаси
лікувальної
грязі
становлять
24,8 тис. м3, а запаси з невизначеним
промисловим
значенням
3
149,6 тис. м (рис. 2).
З
2001 року
лікувальні
грязі
видобуваються за допомогою грейферного
навантажувача, який переміщається на
рейковому механізмі по дамбі між озерами
Солоний лиман та Лужне (рис. 3).
Технологією передбачається дотримання
вимог
до
забезпечення
відсутності
шкідливих дій на навколишнє середовище, а
також використання обладнання із сезонним
видобуванням лікувальних грязей (весна,
осінь) за наявності обводненого середовища.
Грейферний
навантажувач
переміщається на рейковому механізмі по
дамбі між озерами Солоний лиман та
Лужне. Вантажним візком разом із
грейфером лікувальна грязь переноситься до
місця розвантаження та розвантажується у
транспортний засіб (самоскид), яким
доставляється у грязелікарню на процедури.
Продуктивність грейферного навантажувача
складає 3 м3/годину (300 м3/місяць).
Зараз запаси лікувальної грязі у
робочому просторі грейфера вичерпані.
Виникла потреба у реконструкції забору
лікувальної
грязі
поза
зоною
дії
навантажувача (40 м та більше від

Проблема. Будівництво
екологічних
соціокомплексів передбачає поліпшення
умов життя людей та їх здоров’я, зокрема,
використанням у лікувальному процесі
пелоїдів – лікувальних грязей[16]. Одне з
найбільших родовищ пелоїдів в Україні озеро Солоний лиман - розташоване на
північ
від
села
Новотроїцьке
Новомосковського району (рис. 1) [14].
Лікувальний
процес
здійснює
Дніпропетровська
обласна
фізіотерапевтична
лікарня
«Солоний
лиман». Він передбачає видобування,
транспортування,
переробку
та
використання лікувальної грязі цього озера.
Розробка
родовища
обумовлена
вимогами нормативної документації, що діє
в Україні [2–9], та повинна забезпечити
екологічний
захист
родовища
від
виснаження та забруднення під час
зберігання природної якості та фізикохімічного складу грязей. Тому актуальною
проблемою стало удосконалення комплексу
з екологічноговидобування лікувальних
грязей озера Солоний лиман.
Аналіз публікацій. Склад будівельної
частини медичних закладів визначається
Державними
будівельними
нормами
ДБН В. 2.2-10-2001 [3].
Використання
лікувальних
грязей
відбувається
у
фізіотерапевтичних лікарнях та у санаторнокурортних закладах. Спосіб та технологічні
вимоги до розроблення лікувальних грязей
не регламентуються, а визначаються та
проектуються
для
таких
закладів
індивідуально.
Початок
розроблення
лікувальних
грязей озера Солоний лиман пов'язаний з
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навантажувача) і переміщення її до нього.
Вимоги
до
технології
видобутку
лікувальних грязей передбачають:
- наявність рівня води в озері 0,01 – 0,5 м;
- необхідність залишати охоронний шар
пелоїдів 0,1 м для їх відновлення;
- дотримання вимог по екології.

У процесі дослідження були розроблені
такі технічні рішення (табл.).
Схема № 1 передбачає застосування
скреперного привідного ковша 6 на гнучких
канатах 7 та 8 [15]. Привідна лебідка 5
виконана з двома барабанами для
намотування канатів 7, 8 та розташовується
на нижній балці існуючого грейферного
навантажувача 1 [11]. Привід лебідки
електричний
від
електромережі
навантажувача з управлінням із його кабіни.
У зв'язку з сезонним видобуванням пелоїдів
передбачено змінне кріплення лебідки до
нижньої балки навантажувача [1; 10; 12].
Канати 7 та 8 огинають блок, встановлений
на анкерній опорі 9.
При переміщені ковша 6 у напрямку до
навантажувача 1 виконується розробка
середовища. Недолік схеми - мала ширина
розроблюваної ділянки.

Рис. 1. Озеро Солоний лиман

а

Рис. 2. Топографічний план та межі відведення
розробки лікувальних грязей (1 – 7)

Мета досліджень - розроблення
технічних пропозицій щодо реконструкції
комплексу з екологічного видобування
лікувальних грязей озера Солоний лиман.
Результати дослідження. Розробка
родовища озера Солоний лиман зумовлена
вимогами нормативної документації, що діє
в Україні [2–9], і повинна забезпечити
розробку ділянки, яка не покрита водою
(рис. 2),
екологічний
її
захист
від
виснаження та забруднення для зберігання
природної якості.

б
Рис. 3. Розробка пелоїдів оз. Солоний лиман:
а – загальний вигляд; б – транспортування
самоскидом
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Таблиця
Технічні пропозиції з реконструкції комплексу з видобування лікувальних грязей
озера Солоний лиман

№
п/р
1

Назва

Схема та позначення

2
Проект з
однією
анкерною
опорою

3

1

1. Грейферний навантажувач; 2. Рейки; 3. Межа родовища; 4. Родовище;
5. Привідна лебідка; 6. Скреперний ківш; 7. Тяговий канат; 8. Зворотний канат;
9. Анкерна опора; 10. Ділянка родовища

2

Проект із
двома
анкернимиі
декількома
проміжними
опорами

1. Скреперний ківш; 2. Тяговий канат; 3. Привідна лебідка; 4. Зворотний канат;
5. Каретка; 6. Несний канат; 7, 9. Анкерна опора; 8, 10. Баласт; 11. Проміжна
опора;12. Родовище; 13. Грейферний навантажувач; 14. Рейки; 15. Дамба

3

Проект із
двома
анкернимиі
декількома
проміжними
опорами та
керованим
переміщенням каретки і
ковша

1. Привідна лебідка; 2. Родовище; 3. Грейферний навантажувач; 4. Скреперний
ківш; 5. Тяговий канат; 6. Зворотний канат; 7. Анкерна опора; 8. Баласт; 9. Несний
канат; 10. Каретка; 11. Проміжна опора;12, 13. Канат переміщення каретки;
14, 15. Привід переміщення каретки
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4

Проект із
двома
анкерними
опорами та
переміщенням каретки і
ковша
навантажувачем

1. Грейферний навантажувач; 2. Рейки; 3. Межа родовища; 4. Родовище;
5. Привідна лебідка; 6. Скреперний ківш; 7. Тяговий канат; 8. Зворотний канат;
9. Несний канат; 10. Каретка; 11, 12. Анкерна опора; 13, 14. Ділянка родовища;
15. Дамба

каретки 10. Після накопичення лікувальної
грязі на ділянці 13 її подальший забір та
переміщення
виконується
грейферним
навантажувачем 1 у самоскид.
Розроблені технічні пропозиції були
представлені на нараду в фізіотерапевтичну
лікарню «Солоний лиман», за рішенням якої
як робочий проект реконструкції комплексу
з видобутку лікувальних грязей була
прийнята схема № 4: розробка пелоїдів
виконується ковшем, який переміщується у
поперечному напрямку рухом грейферного
навантажувача між анкерними опорами.
У майбутньому площина розробки може
бути збільшена шляхом переміщення
анкерних опор та заміною канатів.
Висновки.
1. Виконаний
аналіз
комплексу видобутки лікувальних грязей
фізіотерапевтичної
лікарні
«Солоний
лиман»
показав
необхідність
його
реконструкції
шляхом
розробки
перспективної робочої ділянки.
2. Розроблено технічні пропозиції з
реконструкції
існуючого
комплексу,
основою
яких
стало
використання
скреперного ковша для видобування
пелоїдів із перспективної ділянки та їх
переміщення у зону діючого навантажувача.
Для подальшого проектування прийнято
раціональну схему виконання обладнання.

Схема № 2 передбачає встановлення
анкерних опор 7 і 8 на межі ділянки
родовища 12, на яких закріплений несний
канат 6. На несному канаті 6 установлена
каретка 5, яку огинають канати 2 і 4 привода
ковша 1. Під несним канатом 6 установлені
переставні проміжні опори 11. Переміщення
каретки 5 та ковша 1 у поперечному
напрямку виконується рухом навантажувача
13, що викликає додаткове навантаження на
проміжні
опори
11
та
ускладнює
переміщення каретки 5 над ними.
На схемі № 3 переміщення каретки 10
та ковша 4 у поперечному напрямку
виконується додатковими приводами 14 та
15, розташованими у місцях закріплення
несного каната 9 на анкерних опорах 7. До
каретки 10 закріплені канати 12 і 13 його
переміщення. Все це потребує ускладнення
проекту та додаткових витрат.
Схемою № 4
передбачається
переміщення каретки 10 та ковша 6 у
поперечному
напрямку
рухом
навантажувача 1. Проміжні опори відсутні.
Для переміщення ковша 6 за новою
траєкторією навантажувач 1 разом із
приводом 5 пересувається вздовж ділянки
13. За рахунок натяжіння тягового каната 7
переміщується каретка 10 по несному
канату 9. Ця можливість забезпечується
спеціальною
рухомою
конструкцією
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