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У комплексі підготовки порід і залізних руд
до виймання при виробництві відкритих
гірничих робіт буріння вибухових свердло

вин є досить трудомісткою і дорогою опе

рацією. До числа основних проблем відкрито

го способу видобутку залізної руди відно

сяться фізичне і моральне старіння бурового
устаткування. Тому модернізація устаткуван

ня і створення нового покоління бурових вер

статів є важливим науково
технічним завдан

ням, від вирішення якого в значної міри зале

жить успішне функціонування гірничого ви

робництва країни. Впровадження цифрових
систем керування двигунами змінного струму
на базі керуючих контролерів дозволяє
здійснити комплексну автоматизацію буро

вим верстатом, що забезпечить буріння по за

здалегідь заданій програмі, автоматизацію до

поміжних операцій, можливість застосування
форсованого або полегшеного режимів. Ком

плексна автоматизація бурового верстата
сприяє вирішенню завдання створення систе


ми оптимізації технологічного процесу керу

вання гірничим підприємством. При цьому
керуючий контролер повинний бути зв'яза

ний з буровим верстатом каналами зворотних
зв'язків за параметрами буріння. За інфор

мацією від датчиків керуюча машина верхнь

ого рівня може розраховувати оптимальні па

раметри режиму буріння і передавати їх на
кожний буровий верстат. Такий підхід до ав

томатизації процесу буріння дозволяє вирі

шити завдання створення системи дистан

ційного керування групою бурових верстатів.
Переваги застосування таких систем – скоро

чення обслуговуючого персоналу, поліпшен

ня умов роботи операторів, підвищення про

дуктивності бурових верстатів.

Основні техніко�економічні характери�
стики. За попередніми даними, ефект від
впровадження одного верстата шарошкового
буріння нового покоління з удосконаленою
системою привода перевищує значення 400
тис. гривень на рік.
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