
Комплексні 
рішення 
для 
гірничодобувної 
промисловості



K-MINE — це окрема програма, яка покриває більшість операційних потреб у гірничодобувній 
промисловості. Такі можливості K-MINE, як 3D-моделювання, оцінка ресурсів і керування 
обладнанням широко використовуються компаніями різного розміру для ведення відкритих і 
підземних гірничих робіт. Понад 5000 геодезистів, геологів, гірничих інженерів, дизайнерів і 
технічних спеціалістів щоденно користуються модулями K-MINE у своїй роботі.

Інтеграція з диспетчерськими 
системами (ВГР)

Отримання та візуалізація інформації 
з диспетчерських систем для різних 
служб та інженерів з метою 
оперативного керування відкритими 
і підземними гірничими роботами

Інтеграція з диспетчерськими 
системами (ПГР)

Наскрізне планування
Автоматизація плану виробництва продукції 
на всіх стадіях технологічного переділу з 
розподілом на добу та на зміни, включаючи 
розподіл навантаження на обладнання

IoT Платформа
Отримання та візуалізація інформації з 
диспетчерських систем для різних служб 
та інженерів з метою оперативного 
керування відкритими гірничими роботами

Рішення

Рішення для відкритих і 
підземних гірничих робіт

Структурне 3D 
моделювання родовищ 
корисних копалин

Всі інструменти, необхідні 
для проєктування кар’єрів, 
відвалів, залізничних та 
автомобільних доріг, 
інших споруд

Комплексні рішення для гірничодобувної промисловості

Маркшейдерія Геологія Проєктування

ПГР ВГР

Створення та оновлення 
онлайн карти з 3D 
елементами промислових 
майданчиків та ведення 
баз даних об'єктів

Інфраструктура

ПГР ВГР

ПГР ВГР

Всі необхідні функції для 
проєктування процесів 
буріння та підривання

Буровибухові Роботи

ПГР ВГР

Аналіз і визначення 
оптимальних меж кар’єру 
з урахуванням 
економічних даних 
родовища

Оптимальні Контури

ВГР

Контроль відповідностей 
та автоматизований аналіз 
гірничих елементів 
у кар’єрах та відвалах

Контроль 
Гірничих Робіт

ВГР

Гранулометричний аналіз 
підірваної гірської маси та 
аналіз якості 
буровибухових робіт

Гранулометричний 
Склад

ВГР

ВГР

Оцінка стійкості бортів, 
уступів кар’єрів і відвалів 
у різноманітному масиві 
гірських порід

Аналіз Стійкості 
Бортів

ВГР

Техніко-економічне 
обґрунтування підвищення 
рентабельності 

Планування

ПГР ВГР

(розробляється)

Рішення для підземних 
проєктів під час початкової 
розробки шахти та 
подальшої експлуатації

Проєктування Шахт

ПГР

Моделювання 
вентиляційних режимів у 
шахтах та попередження 
аварійних ситуацій

Вентиляція

ПГР



Нам довіряють

Головне

Спектр корисних копалин

Близько 30 років
досвіду

Понад 1,000 
партнерів по всьому світу

Понад 200 
працівників у команді

Понад 200 
проєктів

ISO 
сертифікат

Понад 7,500 
проданих ліцензій

Офіси у 
Європі, Сінгапурі, США

Реселери в 15 країнах
представляють K-MINE



Створення 3D моделей гірничих об'єктів і ділянок
Обробка даних інструментального обстеження
Завантаження та обробка хмар точок
Розрахунки обсягів
Моніторинг гірських порід, контроль деформацій
Акти геодезичних робіт

Створення геолого-економічних моделей родовищ
Прогноз та розрахунок різних сценаріїв розвитку кар’єрів
Облік технологічних обмежень
Визначення оптимальних контурів кар’єрів
Стратегічне планування оптимального розвитку гірничих робіт
3D візуалізація оптимальних контурів

Маркшейдерія

Оптимальні Контури



Обробка та аналіз даних результатів геологорозвідувальних робіт
Ведення бази геологічних проб
3D моделювання родовищ
Оцінка запасів і ресурсів
Автоматизація геологічних робіт
Створення геологічних звітів

Геологія



Розробка комплексних стандартних проєктів
Створення річних, квартальних та місячних програм гірничих робіт
Проєктування елементів кар'єрів і відвалів
Створення проєктів будівель і комунікацій
Проєктування кар’єрних і залізничних колій
Створення графічної проєктної документації

Оцінка та контроль розмірів підірваних порід
Використання зображень різного формату
Пакетна обробка зображень
Адаптація до різних умов зйомки
Аналіз результатів буровибухових робіт

080-2407436907

Проєктування

Гранулометричний Склад



Оперативний моніторинг гірничих робіт
3D візуалізація ділянок з порушеннями
Моніторинг підготовлених та готових до вилучення запасів
Контроль віражів автомобільних доріг
Знаходження та контроль кутів укосів кар’єрів та підйомів відвалів
Визначення доріг і транспортних берм вузьких ділянок
Моніторинг і контроль руху резерву

Варіанти оптимального напрямку розвитку гірничих робіт
Розробка різних сценаріїв видобутку корисних копалин
Створення календаря гірничих робіт по періодах
Стратегічне, перспективне та короткострокове планування гірничих робіт
Складання детального плану гірничих робіт
Оптимізація планів за економічними критеріями

Контроль Гірничих Робіт

Планування



Аналіз стійкості та оцінка уступів і бортів кар’єрів
Створення призм можливих обвалів у довільних перерізах
Створення геомеханічних моделей кар'єрів і відвалів
Визначення гранично допустимих кутів укосів уступів і нахилів бортів
Визначення рейтингу скельних блоків

Аналіз Стійкості Бортів



Конструкція бурових блоків свердловин
Розрахунки зарядів
Розрахунок і проєктування схем комутації
Моделювання вибухів
Визначення та візуалізація зон безпеки
Облік пробурених свердловин і підірваної гірської маси
Моделювання стійкості гірських масивів
Створення документації масових вибухів

Просторове моделювання виробок шахт
Комплексне проєктування шахтного поля в заданих умовах
Проєктування підземних буровибухових робіт
Зменшення втрат і домішок мінералів
Створення табличних і графічних звітів

Проєктування Шахт

Буровибухові Роботи
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Аналіз різних сценаріїв роботи вентиляційних мереж
Розрахунок мереж в нормальному та аварійному режимах
Оптимізація режиму провітрювання
Проєктування вентиляції шахт і родовищ
Візуалізація планів ліквідації аварій
Оперативна реакція на зміни умов вентиляції
Симуляція надзвичайних ситуацій

Вентиляція

Інфраструктура

Створення та супровід 3D карт інфраструктури підприємства
Управління семантичною базою даних
Управління цифровим планом
Ведення кадастрової системи
Планування розвитку інфраструктури ділянок
Технічний аудит, інвентаризація, сертифікація та облік об'єктів 
виробничої інфраструктури



K-MINE пропонує послуги на будь-якому етапі циклу 
видобування: від розвідки до завершення виробництва.

Гірнича справа

Визначення обсягу робіт, попереднє техніко-економічне обґрунтування
Аналіз і вибір методу видобутку
Створення цифрових двійників
Розробка та реалізація оптимальних стратегій видобутку
Планування розробки та виробництва, включаючи оптимізацію послідовності
Огляди планування гірничих робіт та технічні аудити
Проєкт буровибухових робіт
Аналіз фрагментації та контроль витягування для спелеотуризмів
Проєкт системи вентиляції
Аналіз стійкості відкосів кар'єрів, 2D- і 3D-моделювання та проєктування

Моделювання та оцінка ресурсів

Дослідження та керування базами даних
Створення 2D та 3D геологічних, структурних моделей та моделей рудоутворення
Статистичний та геостатистичний аналіз
Оцінка ресурсів, класифікація та звітність для всіх стадій проєктів від попередніх 
досліджень до техніко-економічних обґрунтувань та експлуатації родовищ

Аудит і звітність

Аналіз ризику
Огляди проєктів
Звіти компетентних осіб
Звіти незалежних експертів
Оперативний аудит шахти
Цифрова трансформація
Державна звітність

Послуги для користувачів K-MINE

Діджиталізація інформації
Впровадження та модифікація програмного забезпечення
Підготовка та переміщення інформації в K-MINE
Встановлення та налаштування IT інфраструктури
Розробка форм звітів
Проведення різноманітних видів тренінгів
Технічна підтримка
Оновлення K-MINE П
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Налагодження обміну інформацією між різними департаментами 
гірничодобувної компанії
Збір інформації з сайту в режимі реального часу
Актуалізація та порівняння отриманої інформації з архівними даними
Індивідуальні звіти та аналітика виводяться на панель управління 
кожного менеджера

Наскрізне Планування

Аналіз

Архівні дані
Обмін інформацією 
між департаментами Дані в реальному часі

Підготовка Продукт

Клієнти
Розкривні породи

Руда

Транспорт

Склад

Залізниця

Дробарка

Завод

Перевантаження

Пелети

Обладнання / Персонал

Готовий продукт

Геологія Планування БВР

C-Рівень

ПРИЙНЯТТЯ   РІШЕНЬ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 / IOT



Контроль місцезнаходження персоналу протягом усього періоду їх 
перебування в шахті
Зв’язок та оповіщення персоналу в шахті при виникненні 
надзвичайної ситуації
Контроль доступу персоналу в закриті та небезпечні зони
Ведення архівів даних про позиції та робочий час персоналу

Інтеграція з диспетчерськими системами (ПГР)

Візуалізація та моніторинг роботи гірничодобувного обладнання в 
реальному часі на основі цифрової моделі кар’єру
Відстеження обладнання та автоматична корекція можливих відхилень
Візуалізація та контроль поточного положення, дотримання маршрутів і 
швидкості руху
Забезпечення збалансованого навантаження на техніку й обладнання з 
урахуванням їх технічного стану
Управління і контроль руху корисних копалин і розкривних порід

Інтеграція з диспетчерськими системами (ВГР)

Р
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яМоніторинг та управління активами
Моніторинг і прогноз використання ресурсів
Зниження ризиків і створення безпечного середовища для працівників
Створення теплових карт
Розширена аналітика
Використання даних для створення цифрових двійників і оптимізації 
короткострокового планування

IoT Платформа

Підключіть усе своє обладнання, відділи та системи, щоб отримати 
поточну та архівну інформацію в реальному часі за допомогою веб-додатку



Приклади Застосування

FERREXPO ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК – компанія, заснована в 2008 році з метою 
промислового освоєння Єристівського залізорудного родовища. Руду 
видобувають відкритим способом розробки.

Ferrexpo Єристівський ГЗК

Геолого-економічна оцінка запасів Єристівського родовища
Технологія спільного складування розкривних порід на Західних відвалах 
із розкривними породами Полтавського ГЗК
План будівництва гірничо-збагачувального комбінату на базі Єристівського родовища
Коригування гірничотранспортної частини проєкту

K-MINE Надається

Проведено комплексну геолого-економічну переоцінку запасів залізистих кварцитів 
за JORC
Надано геолого-промислову характеристику родовища та створено план кар’єру
Розроблено гідротехнічні рішення щодо запобігання підтоплення ґрунтових вод
Розроблена технологія спільного складування розкривних порід, розширення 
відвальних споруд

K-MINE Результати

ПАТ “Інгулецький ГЗК" спеціалізується на видобутку та переробці залізистих 
кварцитів Інгулецького родовища. На підприємстві використовується 
циклічно-поточна технологія видобутку руди з використанням 
автомобільно-конвейєрного транспорту. ПАТ Інгулецький ГЗК має на меті 
підвищити якість і обсяги концентрату, а також знизити собівартість продукції.

Інгулецький ГЗК

Розробка ТЕО раціональних напрямків розвитку гірничих робіт для забезпечення 
виробничої потужності ПАТ “ІнГЗК" по концентрації до кінця відпрацювання 
родовища
Розробка ТЭО відпрацювання запасів східного крила Інгулецького родовища 
залізистих кварцитів і визначення оптимального напряму розвитку гірничих робіт у 
кар'єрі
Коригування проєкту "Будівництво об'єктів обслуговування для відробітку 
Інгулецького родовища з розширенням кар'єру ПАТ “ІнГЗК" в межах ліцензійної 
площі"

K-MINE Надається

Розроблено спеціальні заходи при веденні гірничих робіт і розвитку відвального 
господарства
Розраховано техніко-економічні показники, розроблено рекомендації щодо 
оптимізації параметрів заданих бортів кар'єру
Виконано комплексний аналіз та оптимізацію проєкту розвитку кар'єру в межах 
ліцензійної площі з розширення контурів кар'єру ПрАТ “ІНГОК” з метою зниження 
собівартості робіт
Розроблено комплекс спеціальних заходів під час проведення гірничих робіт у зоні 
шахти “Центральна”

K-MINE Результати



АТ “Костанайські мінерали" – гірничодобувна компанія, що спеціалізується на 
видобутку хризотилу азбест і виробництві хризотилового волокна. Це провідний 
світовий виробник і експортер хризотилового азбесту.

Костанайські мінерали

Техніко-економічне обґрунтування будівництва залізничного тунелю на 
північно-західному борту кар'єру Джетигаринського родовища хризотилових руд 
АТ “Костанайські мінерали”

K-MINE Надається

Створено генплан
Представлені технологічні та архітектурно-будівельні рішення
Розроблено цифровий двійник об'єкта (елементів та конструкцій залізничного 
тунелю – креслення, плани та розрізи об'єкта будівництва) у контурах кар'єрного 
простору (3D модель кар'єру)
Складено кошторисну документацію
Менеджмент будівництва

K-MINE Результати

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – світовий лідер із виробництва сталі. Діяльність 
підприємства охоплює виробничий ланцюжок від видобутку залізної руди до 
виготовлення готової металопродукції.

АрселорМіттал Кривий Ріг

Геолого-економічна оцінка запасів магнетитових залізистих кварцитів 
Новокриворізького (кар'єр №2-біс) та Валявкінського (кар'єр №3) родовищ
Техніко-економічне обґрунтування кондицій
Розробка проєкту "Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 гірничого 
департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Розробка виробничих програм гірничого департаменту

K-MINE Надається

Переоцінка запасів та ресурсів та коефіцієнтів рентабельності відповідно до 
міжнародних стандартів
Геолого-економічна оцінка запасів багатих залізистих руд поля шахти Артема рудника 
імені Кірова
Підвищення бортового вмісту магнетитового заліза до 16%-кар'єр №2-біс і до 22-24% 
кар'єр №3
Підтримка продуктивності з видобутку сирої руди 30 млн. тон на рік на період до 2025 
року

K-MINE Результати

Приклади Застосування




