Слід зазначити, що однозначну відповідь про найкращий алгоритм відновлення пропусків
даних, надати складно. Отримані показники роботи алгоритмів наведені у табл.1. Бачимо, що
три алгоритми обробки площинних розрізів виявились ефективнішими за об’ємний алгоритм за
усіма показниками. Проте, вибрати серед методів Resampling, ZET або ZETBraid один абсолютно найкращий, не можна. Вони надають простір для активної участі у процесі розрахунків людини, що приймає рішення (ЛПР), яка може надати різним критеріям відповідних ваг. Це дозволить вибрати такий оптимальний контур кар’єру, що задовольнятиме дослідників з точки
зору різних аспектів гірничої технології.
Таблиця 1
Результати додаткової обробки оптимальних перерізів методами відновлення інформації
М етод
NPV, у.о.
Об’єм видобутку,
Коефіцієнт розкриття
тис.м3
Заповнення середнім значенням
1 396 580
544 188
3,29
Підстановки
1 830 100
512 019
3,11
М ножинної лінійної регресії
1 715 896
527 265
3,17
Бартлетта
2 020 768
490 708
2,81
Resampling
2 064 820
473 312
2,78
ZET
2 115 442
477 005
2,01
ZETBraid
2 001 771
482 951
2,24
Об’ємний
2 041 530
493 504
2,18

Висновки та напрямок подальших досліджень. Алгоритм Лерчса-Гроссмана визначення
оптимальних контурів кар’єру потребує додаткових обчислювальних процедур для забезпечення ефективної гірничотехнологічної ситуації на кар’єрі.
Вибір найкращого результату визначення оптимального контуру кар’єру слід розглядати як
задачу прийняття рішень з вибору ефективного рішення за багатьма критеріями.
Список літератури
1. Ю.Е. Капутин. Горные компьютерные технологии и геостатистика. – СПб.: Недра, 2002.
2. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки
месторождений полезных ископаемых. Часть 1. Горные работы. Ликвидация горнодобывающих предприятий. Технико-экономическая оценка и показатели. СОУ-Н М ПП 73.020-078-1:2007. Издание официальное. – Киев, М инистерство промышленной политики Украины, 2007.
3. Н.В. Назаренко, С.Н. Шолох. Автоматизация перспективного планирования карьеров горнообогатительных
комбинатов на основе геоинформационных технологий.– М еталлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2016. - №4.- C.90-95.
4. kai.ua/ru/products/k-mine.
5. В.Є.Снитюк. Прогнозування. М оделі. М етоди. Алгоритми. – К., М аклаут, 2008. – 364 с.
6. Nazarenko M .V. Correlation model of enrichment process creation / M .V. Nazarenko, N.V. Nazarenko
\\ M etallurgical and M ining Industry. - 2015. - Vol. 6.
7. www.geovia.com/products / MineS ched879
8. Арсентьев А.И., Советов Г.А. и др. / Планирование развития горных работ в карьерах // М .: Недра, 1972.
9. Компьютеры и системы управления в горном деле за рубежом / Ю.П. Астафьев, А.С. Зеленский, Н.И. Горлов и др. // М .: Недра, 1989.
10. P.K. Achireko / Application of M odified Conditional Simulation and Artificial Neural Networks to Open Pit Opt imization // Dalhousie University Daltech, Halifax. - 1998.
Рукопис подано до редакції 17.03.17

УДК 624.012.454
О.І. ВАЛОВОЙ., канд. техн. наук, проф.,
О.Ю. ЄРЬОМЕНКО, М.О. ВАЛОВОЙ, кандидати техн. наук, доц.,
С.О. ВОЛКОВ, вишукувач, Криворізький національний університет
ПРОГРАМА ВИПРОБУВАНЬ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ БАЛОК
ЗІ ЗМІШ АНИМ АРМУВАННЯМ БАЗАЛЬТОВОЮ ТА МЕТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ
Мета. Визначення напружено-деформованого стану балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою
арматурою. З’ясування впливу відмінностей механічних властивостей композитної арматури від металевої на показники міцності, жорсткості та тріщиностійкості згинних конструкцій.
Методи дослідження. Аналіз існуючих експериментальних відомостей експлуатаційних показників згинних
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елементів армованих композитною арматурою у порівнянні з конструкціями армованими металевою арматурою.
Наукова новизна. Узагальнені дані експериментальних випробувань згинних конструкцій армованих композитною арматурою та зроблені висновки. Визначено потребу в додаткових конструктивних заходах для підвищення
жорсткості та зменшення ширини розкриття тріщин таких конструкцій. Запроектовано експериментальні зразки балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою.
Практична значимість. Аналіз експериментальних відомостей роботи згинних елементів армованих базальтовою арматурою дозволяє стверджувати про можливість її застосування для армування будівельних конструкцій.
Наведено конструктивні заходи потрібні для забезпечення вимог за другою групою граничних станів при армуванні
конструкцій композитною арматурою. Визначено напрямок подальших досліджень по розвитку способів підвищення
показників жорсткості згинних конструкцій армованих композитною арматурою.
Результати. Використання базальтової арматури для армування будівельних конструкцій є перспективним
напрямком розвитку будівельної промисловості, як в нашій країні, так і за кордоном.
М енший, порівняно з металевою арматурою, модуль пружності композитної арматури потребує додаткових
конструктивних заходів по забезпеченню вимог за другою групою граничних станів. Одним з таких конструктивних
заходів є змішане армування конструкцій базальтовою та металевою арматурою. Встановлено, що балки армовані
композитною арматурою у порівнянні з балками армованими металевою арматурою мають у 1,5-3 рази вищі показники несучої здатності та ≈ на 60% більші прогини. Запроектовано дослідні зразки балок зі змішаним армуванням
металевою та базальтовою армату рою, які повинні забезпечити відповідність показників міцності та жорсткості
нормативним вимогам. Розроблено програму експериментальних випробувань дослідних зразків.
Ключові слова: композитна арматура, базальтова арматура, змішане армування, балка, міцність, прогин.
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Світові тенденції розвитку будівельної галузі вказують на зростаючи обсяги використання нових матеріалів при виготовленні, як окремих конструктивних елементів, так і при зведені будівель в цілому. До таких
матеріалів відносять фіброармовані композити (FRP). Останні можуть виготовлятися у вигляді
полотнищ, матів, арматурних стержнів, тощо.
Армування конструкцій композитною арматурою (FRP) дозволяє підвищити несучу здатність конструкцій та мінімізувати вплив агресивного середовища на міцністні і експлуатаційні
якості у порівнянні з конструкціями армованими металевою арматурою. Останнє пов’язано з
тим, що композитна арматура є стійкою до переважної більшості агресивних рідин та газів, що
дозволяє підвищити надійність конструкцій та скоротити витрати на їх утримання.
Водночас проведені дослідження конструкцій армованих композитною арматурою вказують на певні обмеження в застосуванні даного виду арматури, пов’язані з меншим модулем
пружності [1], порівняно з металевою арматурою, а також іншими відомими недоліками характерними для композитної арматури.
Базальтова арматура (BFRP) є, порівняно, новим композитним матеріалом, яка має типові
властивості притаманні даному виду матеріалів. У той же час іі вартість та показники стійкості
в лужному середовищі вигідно вирізняють її серед інших різновидів композитної арматури.
Стримуючим фактором широкого розповсюдження, як базальтової, так і будь-якої іншої композитної арматури є невизначеність, щодо деформативних характеристик згинних конструкцій
армованих даними видами арматури.
Питання розробки заходів, які б дозволили нівелювати відмінності в модулі пружності традиційної та композитної арматури є актуальним на теперішній час.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню поведінки згинних конструкцій армованих
BFRP арматурою присвячено ряд праць вітчизняних [2,3] та закордонних дослідників [4-12]. На
підставі отриманих експериментальних даних можна виділити наступні загальні особливості
роботи згинних конструкцій армованих базальтовою арматурою:
руйнування згинних конструкцій відбувається, або внаслідок розриву композитної арматури і носить раптовий характер з миттєвим руйнуванням елементу, або внаслідок розроблення
бетону стиснутої зони;
характерною є лінійна залежність між навантаженням та прогином обумовлена малою деформативністю арматури
несуча здатність перевищує несучу здатність аналогічних згинних елементів армованих
металевою арматурою у 1,5-3 рази;
модуль пружності арматури менший ніж сталевої, що пропорційно збільшує прогини та
ширину розкриття тріщин згинних елементів;
несуча здатність згинних елементів зростає, а деформативність зменшується зі збільше нням відсотку армування розтягнутої зони перерізу.
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Слід зазначити, що наведені вище узагальнення справедливі не тільки для базальтової, а і
для будь-якої іншої композитної арматури.
Отже, застережень щодо застосування базальтової арматури для армування згинних конструкцій немає, якщо виходити з вимог першої групи граничних станів. Знижений, порівняно зі
сталевою арматурою, модуль пружності базальтової арматури потребує окремої уваги, оскільки
збільшена деформативність може не відповідати вимогам за другою групою граничних станів.
В табл. 1 наведено усереднені експериментальні відомості, отримані в роботах [13,14], прогинів балок в залежності від виду використаної арматури. Значення прогинів відповідає навантаженню, яке склало 0.7 від руйнівного.
Таблиця 1

Прогини балок армованих композитною та металевою арматурою
№ з/п

Вид арматури

1 [13]

Металева
GFRP
(склопластикова)
CFRP (вуглецева)
BFRP (базальтова)

2 [13]
3 [13]
4 [14]

Відсоток армування
перерізу (μ), %
1

Руйнівне навантаження (F),
кН
178

Прогин (f) за рівня
навантаження 0,7F, мм
6.25

0,71

125

10,5

1,22
1

226
160

9,5
10,1

Величину прогинів, наведених в табл. 1, не можна оцінювати за абсолютними величинами,
оскільки геометричні розміри та схеми випробувань балок були різні. При цьому можна визначити певні спільні тенденції. Так при співставних величинах відсотку армування перерізів прогини балок армованих композитною арматурою виявилися більшими ніж металевою в середньому на 60 %. Схожі результати були отримані в роботах [3-12].
Означену проблему намагаються вирішувати за декількома напрямками:
Попередньо напружують композитну арматуру.
Збільшують відсоток армування перерізу.
Використовують змішане армування, коли розтягнуту зону перерізу армують металевою та
композитною арматурою, одночасно.
Перший спосіб, на теперішній час, не знайшов широкого вжитку внаслідок технологічної
складності створення попереднього напруження в стержнях композитної арматури.
Підвищення відсотку армування розтягнутої зони перерізу значно підвищує жорсткість
згинних конструкцій армованих композитною арматурою [3,4, 6-12]. В роботі [4] розглядався
влив збільшення відсотку армування розтягнутої зони балок армованих базальтовою арматурою на величину прогину [4]. Отримані результати відображені на рис. 1. Наведені залежності
вказують на те, що збільшення відсотку армування дозволяє значно підвищити не тільки несучу
здатність конструкції, а і зменшити її кривизну, тобто підвищити жорсткість. Так збільшення
кількості арматури розтягнутої зони вдвічі дозволили, майже, втричі зменшити кривизну балки.
Не зважаючи на отриманий ефект підвищення відсотку армування не завжди є прийнятним
способом підвищення жорсткості елементу виходячи з економічних чинників, оскільки потребує витрат на додаткове армування, яке потрібне тільки для забезпечення достатнього рівня
деформативності та тріщиностійкості.
При використанні змішаного армування, коли композитна арматура використовується разом з металевою для армування розтягнутої зони перерізу, досягнути нормативних вимог за
другою групою граничних станів можна без переармування перерізу. Металева арматура, за
рахунок високих показників модуля пружності сприяє забезпеченню показників деформативності, а композитна арматура підвищує несучу здатність конструкції.
Роботи по дослідженню напружено-деформованого стану згинних елементів армованих
композитною та металевою арматурою проводяться, переважно, за кордоном і носять обмежений характер.
У роботі [15] дослідженню підлягали балки зі змішаним армуванням арамідною та металевою арматурою. В результаті випробувань було встановлено, що прогини балок зменшилися, а
ширина розкриття тріщин зменшилися порівно з контрольною серією балок, армованою тільки
арамідною арматурою. Схожі результати були отримані дослідниками [16,17], але для випадку
змішаного армування, коли в якості композитної арматури були використані склопластикова та
вуглецева арматура.
Зважаючи на те, що базальтова арматура є, порівняно, новим матеріалом, відомості про її
роботу у складі згинних елементів зі змішаним армуванням, практично, відсутні.
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Постановка завдання. Визначення особливостей напружено-деформованого стану згинних елементів армованих базальтовою та металевою арматурою потребує експериментальних
досліджень зразків конструкцій. Відповідно, потрібно запроектувати та виготовити дослідні
зразки конструкцій зі змішаним армуванням для подальших випробувань.
Викладення матеріалу та результати. Згідно означеної мети було розроблено програму
експериментальних випробувань, виконано проектування дослідних зразків балок. На разі в
Україні існує нормативний документ, який регламентує використання композитної арматури в
будівництві - ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних
конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровiнгу [1]. Проектування перерізів балок зі змішаним армуванням та армуванням базальтовою арматурою
здійснювалось відповідно до вимог п. 5 та п. 11 [1]. Програма дослідних випробувань передбачає виготовлення трьох серій зразків балок - балки армовані металевою арматурою (контрольна
серія), балки армовані базальтовою арматурою, балки зі змішаним армуванням базальтовою та
металевою арматурою, одночасно. Геометричні розміри зразків - l - 2070 мм, b h=120 220 мм.
Схему армування балок контрольної серії наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Схема армування дослідних зразків балок контрольної серії
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Виходячи з мети досліджень клас бетону, розміри перерізів балок та відсоток їх армування передбачається незмінним для зразків всіх серій. Попереднім розрахунком визначено діаметри арматури розтягнутої зони та клас бетону.
Клас міцності бетону на стиск прийнято С25/30. Діаметр
робочої арматури розтягнутої зони зразків контрольної серії
розраховано таким чином, щоб виконувалось співвідношення ξ<ξR і він склав 2Ø12 А400. Оскільки для балок інших
серій відсоток армування повинен зберігатися незмінним, то
були прийняті наступні діаметри робочої арматури:
для зразків армованих базальтовою арматурою - 2 Ø12

АКБ800;
для зразків зі змішаним армуванням - 2 Ø8 АКБ800 та 2 Ø8 А400.
Базальтова арматура АКБ800 надана ООО ―Технобазальт-Инвест‖ - провідним виробником
базальтової арматури в Україні. Армування стиснутої та опорної зон балок всіх серій виконано
арматурою Ø6 А240. Прийнятий крок поперечних стержнів повинен забезпечити надійну роботу дослідних зразків балок за поперечною силою на всіх етапах випробувань. Програма випробувань експериментальних зразків балок наведено в табл. 2.
Програма експериментальних випробувань дослідних зразків балок
Поперечний переріз балок

Балка виготовлена з використанням
металевої
арматури
(контрольна
серія)

Визначення міцності, жорсткості та тріщиностійкості
короткочасними
випробуваннями

Визначення міцності, жорсткості та тріщиностійкості
короткочасними
випробуваннями

Визначення міцності, жорсткості та тріщиностійкості
короткочасними
випробуваннями

2Ø6А240
2Ø8АКБ800
2Ø8А400

20

1

БМ -1
БМ -2
БМ -3

220

2Ø6А240

М ета випробування

20

М атеріали балок

220

М аркування
балок

220

Номер
серії

Таблиця 2

Балка виготовлена з використанням базальтової
арматури АКБ800

120

3

БМ Б-1
БМ Б-2
БМ Б-3

Балка виготовлена з використанням
металевої
(А400) та базальтової
(АКБ800) арматури одночасно

2Ø6А240
2Ø6А240
2Ø8АКБ800

20

2Ø8А400
120
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20

2

ББ-1
ББ-2
ББ-3

20

2Ø6А240
2Ø6А240

20

120
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Висновки та напрямок подальших досліджень. Використання базальтової арматури для
армування будівельних конструкцій є перспективним напрямком розвитку будівельної промисловості, як в нашій країні, так і за кордоном.
Менший, порівняно з металевою арматурою, модуль пружності композитної арматури потребує додаткових конструктивних заходів по забезпеченню вимог за другою групою граничних
станів. Одним з таких конструктивних заходів є змішане армування конструкцій базальт овою
та металевою арматурою.
Визначення ступеню ефективності такого рішення та розробка рекомендацій з армування
конструкцій потребують додаткових експериментальних випробувань. апрямок подальших досліджень полягає в випробуваннях експериментальних зразків балок, статичним навантаженням до руйнування, з метою визначення їх напружено-деформованого стану відповідно до розробленої програми випробувань.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИПАЛЮВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ
Мета.Для підвищення ефективності виробництва вуглецевих виробів як даної технологічної стадії, так і, як р езультат, всього виробництва вуглецевих виробів у цілому необхідне формулювання критерію оптимального керування та обмежень на технологічні параметри процесу та показників його якості.
Методи дослідження. Досліджено процес випалювання вуглецевих заготовок з метою створення системи оптимального управління. Проведено аналіз існуючих досліджень, визначені фактори та їх вплив на процес випалювання та тепловий баланс камери, розглянуті основні спосіб введення процесу випалювання, наведені переваги та
недоліки кожного з способів.
Наукова новизна. Розглянуто та проаналізовано техніко-економічні показники, які можуть бути використані
як критерії оптимального керування процесом випалювання вуглецевих виробів, а саме: рентабельність, прибуток
від реалізації продукції, собівартість готової продукції, експлуатаційні витрати, продуктивність. Також розглянуто
питання використання якісних показників як критеріїв оптимального керування, таких як: об'ємна щільність, питомий електричний опір, теплопровідність.
Практична значимість. Наведено переваги та недоліки приведених критеріїв, обрано складову експлуатаційних витрат як критерій оптимального керування процесом. Крім критерію оптимальності для постановки задачі к ерування процесом випалювання вуглецевих виробів сформульовано обмеження, які діють у процесі к ерування та
проведена їх умовна класифікація. Показано, що у зв’язку з неможливістю контролювати показники якості виробів,
що випалюються, безпосередньо під час процесу, для забезпечення їх заданої якості потрібно враховувати обмеження на температурний режим пр оцесу, що є складною задачею, враховуючи їх взаємозв’язок. Сформульована постановка задачі керування процесом випалювання вуглецевих виробів.
Результати. Для розв’язання поставленої задачі керування у подальших дослідженнях потрібно розробити математичну модель процесу випалювання та метод врахування взаємозв’язаних параметричних обмежень.
Ключові слова: процес випалювання, вуглецеві заготовки, критерій управління, технологічні обмеження, оптимальне керування.
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Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями. В останні десятиліття
практично у всіх галузях промисловості помітно зросла роль вуглеграфітових виробів. Вони
знайшли своє застосування в металургії, машинобудуванні, енергетиці, хімічній промисловості.
Якість кінцевих виробів багато в чому визначається режимом проведення основних операцій виробництва вуглеграфітових виробів. Випалювання, термічна обробка «зелених» (спресованих) заготовок, при якій сполучний матеріал (пек) перетворюється в кокс та скріпляє частинки наповнювача, є основною технологічною операцією, що вимагає істотних енергетичних
витрат. На цій стадії переробки вихідних матеріалів закладається структура майбутнього виробу, що визначає його основні властивості. Отримання випалених заготовок відповідної якості
обумовлюється суворим дотриманням значної кількості технологічних параметрів.
В процесі випалювання в вуглецевих заготовках через їх складний початковий склад відбуваються різні фізико-хімічні процеси, що супроводжуються зміною агрегатного стану (заготовка спочатку розм’якшується в зв’язку з розплавом сполучного пека, потім знову твердіє в результаті коксування останнього), зміна розмірів (розширенням та усадкою), втрати маси. Ці
зміни заготовок можуть відбуватись в визначеній послідовності та одночасно супроводжують
один одного. Результатом різноманітних впливів являється напруження в заготовках, що при
несприятливому поєднанні технологічних параметрі може призвести до викривлення форми
заготовок або до їх розтріскування.
Виходячи з вищеназваних обставин нагальною є задача створення такої системи керування
процесом випалювання вуглецевих виробів, що призведе до підвищення ефективності як даної
технологічної стадії, так і, як результат, всього виробництва вуглецевих виробів у цілому.
Аналіз досліджень і публікацій. Забезпечення форми, цілісності, однорідності структури і
необхідних фізико-механічні властивості випаленого матеріалу як в обсязі однієї заготовки, так
і в усьому робочому обсязі камери випалювання залежить від температурного режиму нагріву
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