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УДК 622.271.33 
 

С.А. ЛУЦЕНКО
.
, канд. техн. наук, доц., Криворожский национальный университет 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ШИРИНЫ РАБОЧЕЙ  

ПЛОЩАДКИ И ДЛИНЫ ФРОНТА ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ 
 

Актуальность. Поддержание размеров действующей части рабочей зоны глубоких кареров, необходимой для получения 

запланированного объема добычи полезного можно достичь за счет изменения ширины рабочих площадок и протяженно-

сти активного фронта работ. В результате выполненного анализа научных публикаций было установлено, что в про-
цессе определения ширины рабочей площадки при заданной производительности карьера по руде учитывается толь-

ко длина активного фронта по руде и вскрышным породам на момент оценки. При этом не учитывается влияние на 

нее изменения ширины рабочей площадки. 

Методы исследований. Исследование изменения длины активного фронта горных работ при увеличении ши-

рины рабочей площадки, с помощью графических методов горно-геометрического анализа карьерного поля, позво-
ляет определить необходимые параметры системы разработки, обеспечивающие в карьере нормативный запас руды 

готовый к выемке, а также размер активной части рабочей зоны для различных значений производительности по 

руде. 

Постановка задач. Целью работы является исследование зависимости длины активного фронта гор ных работ 

от ширины рабочей площадки для различных вариантов производительности по руде при концентрации горных р а-
бот в карьере. 

Результаты. Обосновано, что в случае концентрации горных работ на отдельных участках рабочей зоны карье-

ра для заданной производительности при определении ширины рабочей площадки и длины активного фронта гор-

ных работ необходимо учитывать как обеспечение нормативов готовых к выемке запасов при сокращении длины 

вовлекаемых в отработку уступов, так и уменьшение максимально возможной длины активного фронта горных ра-
бот на этих участках за счет увеличения ширины рабочей площадки. Установлены основные факторы, влияющие на 

изменение длины активного фронта горных работ, которые необходимо учитывать при определении параметров 

системы разработки. 

Выводы. В результате исследований было установлено, что определение параметров системы разработки, ко-

торые удовлетворяют нормируемым запасам для заданной производительности карьера по руде необходимо осу-
ществлять с учетом размеров активной части рабочей зоны карьера. 

Ключевые слова: ширина рабочей площадки, длина фронта горных работ, производительность карьера, гото-

вые к выемке запасы, параметры системы разработки. 

 
doi: 10.31721/2306-5435-2017-1-102-3-7 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Переход на экономические 
механизмы, основанные на изменяющемся спросе на сырье и изменение цен на полезные ископаемые 
требуют согласования режима горных работ, а также параметров системы разработки с финансово-
экономическими показателями проектируемого предприятия, которые зависят от возможностей ре-
ализации товарной продукции. 

При проектировании должны быть определены численные значения параметров элементов систе-
мы разработки, которые полностью описывают создание, развитие и поддержание рабочей зоны карье-
ра на таком уровне, который позволяет обеспечить планомерность, ритмичность и надежность выпол-
нения вскрышных и добычных работ [1]. При этом большое значение имеет выбор таких элемен-
тов, как ширина рабочих площадок и протяженность активного фронта работ. 

Для ведения горных работ на каждом действующем горизонте образуют рабочие площад-
ки, состоящие из двух элементов: площадки для размещения погрузочного оборудования, 
транспортных коммуникаций и при полускальных и скальных породах - развала взорванной 
горной массы; резервной полосы готовых к выемке запасов.  

Как известно ширина резервной полосы и соответственно ширина рабочей площадки опре-
деляется продолжительностью периода, на который создаются готовые к выемке запасы [2] и 
зависит от производительности карьера по руде и длины активного фронта горных работ [3].  

Длина фронта горных работ карьера, которая складывается из протяженности фронтов от-
дельных уступов, должна быть достаточной для обеспечения установленной производственной 
мощности карьера по полезному ископаемому и по горной массе, а также для подготовки но-
вых горизонтов. Длина фронта работ уступов определяется размерами карьерного поля в плане, 
текущей глубиной карьера и принятой системой разработки [4]. 
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С увеличением глубины разработки увеличивается  число добычных уступов и, как след-
ствие этого, возрастает протяженность фронта добычных работ. Известно, что чрезмерное 
уменьшение или увеличение фронта против необходимой величины способно ухудшить техни-
ко-экономические результаты разработки [5]. Так при большой длине фронта увеличиваются 
капитальные затраты на транспортные коммуникации и линии электропередач при перемеще-
нии горной массы железнодорожным транспортом. Из-за перепробега автомашин резко увели-
чиваются затраты на транспортирование. Наряду с этим появляется возможность выдержива-
ния нормируемых запасов, при меньшей ширине рабочей площадки, которая определяет объе-
мы вскрышных работ [6]. При этом текущие объемы вскрышных работ уменьшаются.  

Уменьшением длины фронта горных работ, за счет концентрации их на отдельных участ-
ках карьера, достигается снижение себестоимости добычи полезного ископаемого [7] (умень-
шается дальность транспортирования, увеличивается производительность экскаваторов). При 
этом для обеспечения норматива готовых к выемке запасов руды ширину рабочей площадки, на 
этих участках, необходимо увеличить, что повлечет за собой увеличение коэффициентов 
вскрыши.   

Однако, в процессе определения ширины рабочей площадки при заданной производитель-
ности карьера по руде учитывается только длина активного фронта по руде и вскрышным по-
родам на момент оценки. При этом не учитывается влияние на нее изменения ширины рабочей 
площадки, которое заключается в том, что при увеличении ширины рабочей площадки длина  
фронта уменьшается.  

Поэтому приступая к моделированию развития горных работ для заданной производитель-
ности карьера по руде в первую очередь необходимо определить значения ширины рабочей 
площадки и длины активного фронта горных работ удовлетворяющие требованиям нормируе-
мых запасов при различной степени концентрации горных работ.   

Постановка задач. Цель настоящей работы – исследовать изменение длины активного 
фронта горных работ в зависимости от увеличения ширины рабочей площадки при различных 
значениях производительности карьера по руде.  

Изложение материалов и результаты. Ширина рабочей площадки в карьере определяется 
по нормативам, м 

yp

p
minH

hL

A
BB ,      (1) 

где ВН - средняя ширина рабочей площадки в карьере, обеспечивающая наличие в нем нормативного 
запаса руды и объема пустых, готовых к выемке, м; Bmin - минимальная ширина рабочей площадки в 

карьере, м; Ap - производительность карьера по руде, м
3
/год;  - нормативный коэффициент готовых к 

выемке запасов руды (при полуторамесячном запасе руды этот коэффициент равен 0,125; Lp - длина 
активного рудного фронта в карьере, м; hy - высота рудного уступа, м.  

Отсюда, длина фронта горных работ составит, м 

yminн

p
 р

h)ВВ(

A
L .     (2) 

Подставив значения показателей в выражение (2), определим длину активного фронта гор-
ных работ при различных значениях производительности карьера по руде. При этом каждое 
возможное изменение длины активного фронта горных работ должно обеспечивать соответ-
ствующее значение производительности карьера, по горным возможностям исходя из макси-
мального количества добычных экскаваторов. Производительность карьера по руде изменяется 
от 2,5 млн м

3
 до 10 млн м

3
 с шагом 2,5 млн м

3
. Графическое изображение полученных результа-

тов представлено соответственно на рис. 1.  
При этом необходимо чтобы выполнялось условие возможности обеспечения производи-

тельности карьера по руде исходя из расстановки максимального количества добычных экска-
ваторов [8]. 

Полученные на рис. 1 кривые (I-IV) являются линиями уровня производительности карьера 
по руде. Эти линии уровня представляют собой линии, в каждой точке которых определенный 
уровень производительности сохраняет одинаковое значение. 
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Рис. 1. Изменение длины фронта горных работ в за-
висимости от увеличения нормативной ширины рабочей 

площадки при вовлечении в разработку всей рабочей зоны 

(1):  I – линия уровня производительности 2,5 млн м3; II - 

5 млн м3; III - 7,5 млн м3; IV - 10 млн м3 

Из рис. 1 видно, что для производительно-
сти по руде 10 млн м

3
 при увеличении ширины 

рабочей площадки, от минимального значения 
до 56 м производительность карьера будет 
определяться из условия обеспечения норма-
тивного запаса руды готового к выемке. При 

увеличении ширины рабочей площадки свыше 56 м, производительность карьера будет опре-
деляется из условия расстановки максимального количества добычных экскаваторов.  

Полученные аналитическим путем кривые не учитывают геометрические параметры руд-
ного тела (форма, длина по простиранию, углы падения и т.д.). В связи с этим для проектируе-
мого карьера необходимо выполнить горно-геометрический анализ при углубке с различной 
шириной рабочей площадки и установить значения максимально возможной длины активного 
фронта горных работ в зависимости от ширины рабочей площадки.  

В качестве примера, воспользуемся условным карьером. Угол падения залежи - 65 , гори-
зонтальная мощность - 450 м; протяженность - 600 м. Параметры карьера составляют: угол от-
коса проектного борта - 42°; конечная глубина карьера - 500 м. Для рассматриваемого карьера 
был выполнен горно-геометрический анализ карьерного поля и определено изменение длины 
активного фронта горных работ при увеличении ширины рабочей площадки, которое представ-
лено на рис. 1 (линия 1). 

Линия 1 на рис. 1 ограничивает область возможных значений длины активного фронта гор-
ных работ и ширины рабочей площадки удовлетворяющих требованиям нормируемых запасов 
для различных вариантов производительности по руде проектируемого карьера.  

Исходя из кривых (I-IV) видно, что при увеличении ширины рабочей площадки для дости-
жения необходимого уровня производительности длина фронта горных работ может быть 
уменьшена за счет сокращения длины вовлекаемых в отработку уступов. Наряду с этим поло-
жение линии 1 показывает, что при увеличении ширины рабочей площадки также уменьшается 
максимально возможная длина активного фронта горных работ в случае вовлечения в работу 
всей рабочей зоны карьера. В связи с этим нужно четко выделить факторы, влияющие на изме-
нение длины активного фронта горных работ и учитывать их при определении параметров си-
стемы разработки: 

Уменьшение длины активного фронта горных работ происходит при сокращении длины 
вовлекаемых в отработку уступов, т.е. за счет концентрации горных работ на отдельных участ-
ках рабочей зоны карьера. В данном случае основным условием уменьшения длины активного 
фронта горных работ является уменьшение длины участка рабочей зоны карьера, на котором 
ведутся горные работы  

Уменьшение длины активного фронта горных работ происходит только за счет увеличения 
ширины рабочей площадки. В данном случае основным условием уменьшения длины фронта 
горных работ является сокращение количества рабочих уступов в рабочей зоне карьера. При 
этом длина участка карьера, на котором ведутся горные работы, остается постоянной.  

Поэтому для заданной производительности карьера по руде, в случае выделения в карьере 
участков концентрации горных работ, при определении параметров системы разработки необ-
ходимо учитывать не только сокращение длины вовлекаемых в отработку уступов, но и 
уменьшение максимально возможной длины активного фронта горных работ при увеличении 
ширины рабочей площадки. 

Для подтверждения этого рассмотрим пример.  
Допустим, производительность карьера по руде принята на уровне 7,5 млн м

3
/год. Мини-

мальная ширина рабочей площадки составляет 35 м. Ширина рабочих площадок в карьере - 
45м, длина активного фронта горных работ - 6000 м. Из длины рудного фронта горных работ 
(точка Д на рис. 1) следует, что горные работы ведутся по всей рабочей зоне карьера. В случае 
выделения в карьере двух участков концентрации горных работ заданный объем добычи руды 
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можно сосредоточить на меньшем по длине рудном фронте. При этом фронт горных работ со-
ставит 3000 м, а ширина рабочей площадки - 56 м (точка С на рис. 1). Однако, исходя из мак-
симального рудного фронта при ширине рабочей площадки 56 м (точка К на рис. 1), который 
составляет 4800 м, можно утверждать что при выделении в карьере двух равных по длине 
участков концентрации горных работ длина рудного фронта на каждом участке не будет пре-
вышать 2400 м, что на 600 м меньше, чем необходимая длина для выполнения заданной произ-
водительности. Из этого следует, что при определении параметров системы разработки в слу-
чае выделения в карьере участков концентрации горных работ необходимо учитывать умень-
шение максимально возможной длины активного фронта горных работ при увеличении шири-
ны рабочей площадки.  

Для этого, необходимо определить изменение длины активного фронта горных работ в за-
висимости от ширины рабочей площадки при уменьшении активной площади рабочей зоны  
карьера (рис. 2). Под активной площадью рабочей зоны понимается часть рабочей зоны карьера 
(участка карьера), которая  вовлекается в разработку в течение планируемого периода [9]. Кро-
ме этого на данном графике необходимо отобразить лини уровня производительности карьера 
по руде (рис. 3).  

 
 

Рис. 2. Длина фронта горных работ в зависимо-
сти от ширины рабочей площадки при уменьше-

нии активной площади рабочей зоны карьера 

Рис. 3. Определение параметров системы разработки, обеспечи-

вающих заданную производительность по руде: 1 – при умень-
шении активной площади рабочей зоны на 0%; 2- 10 %; 3-20 %; 

4 – 30 %; 5 – 40 %; 6 – 50%; 7 – 60 %; 8 – 70 %; 9 – 80 %. I – ли-

ния уровня производительности 2,5 млн м3; II - 5 млн м3; III - 

7,5 млн м3; IV - 10 млн м3 

Для заданных условий максимально возможная производительность карьера по горным 
возможностям составляет 12,5 млн м

3
/год (точка А на рис. 3). При этом в работу вовлекается 

вся рабочая зона карьера, параметры системы разработки составляют: ширина рабочей пло-
щадки - 57 м, длина активного рудного фронта -  4800 м.  

Таким образом, для обеспечения производительности карьера по руде 7,5 млн м
3
/год при 

уменьшении длины активного фронта горных работ до 3000 м активная площадь рабочей зоны 
в которой концентрируются горные работы должна быть не менее 60 от общей площади рабо-
чей зоны (точка В на рис. 3). При этом линия характеризующая вовлечение в разработку 50% 
(линия 6) рабочей зоны карьера не пересекается с линей уровня производительности по руде 
7,5 млн м

3
/год. Это говорит о том, что в случае выделения в карьере двух равных участков кон-

центрации горных работ (активная площадь рабочей зоны должна  составлять 50%  от общей 
площади рабочей зоны) заданную производительность карьера по руде в 7,5 млн м

3
/год достичь 

не возможно. В этом случае производительность карьер составит 6 млн м
3
/год. 

Выводы. В результате исследований было установлено, что в случае концентрации горных ра-
бот на отдельных участках рабочей зоны карьера для заданной производительности при определении 
ширины рабочей площадки и длины активного фронта горных работ необходимо учитывать как 
обеспечение нормативов готовых к выемке запасов при сокращении длины вовлекаемых в отработку 
уступов, так и уменьшение максимально возможной длины активного фронта горных работ на этих 
участках за счет увеличения ширины рабочей площадки. 
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STABILITY EVALUATION OF JSC "YuGOK" EASTERN PIT WALL 

TAKING INTO ACCOUNT SEISMIC MASS BLASTING EFFECT 
 

Purpose. To determine safe DBO parameters and the numerical estimation of seismic influence on the stability of mass 
blasting the rock benches. A spiral deep trench for rail transport should have been built during the reconstruction of the 

transport system of the pit "YuGOK" in order to maintain its production capacity. The construction of the eastern wall is to 

be produced in limited working area and under unfavorable geological conditions. 

Problem of Research.The seismic influence of mass blasting on the stability of the benches and bench groups is cur-

rently a poorly defined. In the above mentioned methodological instructions only the fact that the negative impact of seismic 
mass blasting on the stability of open mines is mentioned, but analytical expressions for the numerical determination of the 

influence are not given. 

Research methods. Theoretical aspects of the geomechanical process in the open-pit mine slope. The calculation of the 

safety degree along the redesigned most dangerous sliding surface performed by means of the algebraic summation of the 

forces. The refraction point of the sliding surface determined by a gradual approximation using incremental calculations. The 
geotechnical schemes used to calculate the stability of the benches and bench groups. To determine the numerical value of 

the rock massif vibration acceleration in mass blasting, the results of seismic monitoring were used. 

Results. Based on analysis of previous works, the analytical expressions for determining the degree of stability of open 

pit mining considering seismic impact of mass blasting were obtained. The parameters of the drilling and blasting operations 

providing the long-term sustainability for benches and bench groups in the pit were elaborated. 
Keywords: mass blasting, stability factor, seism safe parameters of drilling and blasting operations. 

 

doi: 10.31721/2306-5435-2017-1-102-7-11 
 

Statement of the scientific problem. The degree of stability of open pits is usually determined 
by either at the design of mining companies, or at their reconstruction [3]. So in the reconstruction of 
the transport system of pit "YuGOK" in order to maintain its production capacity it was necessary to 
build a spiral deep trench for rail transport. This construction, especially in the eastern wall, is to be 
produced in limited working area and under unfavorable geological conditions (presence of planes of 
weakness with a slide in the pit and a close residential village). Therefore, the numerical estimation of 
seismic influence on the stability of mass blasting on rock benches to determine safe DBO parameters 
during their construction is an important scientific task. 

Analysis of research and publications  Analysis of the literature shows when calculating stability 
of pit benches and slopes usually engineering methods are used, which are based on the fundamentals 
of the limit equilibrium theory and are recommended as regulations[1,2]. 

Basic reference data of these methods is based on the fact that the limit equilibrium is not ensured 
in all the points of the massif, but only on its inner boundary (most probable slide surface), for which 
the value is determined by retaining ΣFud and shear forces ΣFsdv. Their ratio determines the value of 
the safety factor on this nz surface subsidence 
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sdvF

udF
=nZ .     (1) 

It is believed that if n>1, then rock slope is stable if nz<1, then the slope is unstable. When n=1 
breed slope is in limiting equilibrium. 

The numerical value of the confining forces is determined by the adopted hypothesis of rock 
strength. When calculating the stability of open pit mines, usually Coulomb-Mohr hypothesis is used 
according to which the value of holding forces can be determined from the following relation [6] 

n

i=

n

i=
іііiiud С+tgβgmF

1 1

cos   ,   (2) 

where mi - mass of elementary blocks into which a prism of probable displacement, H; g - acceleration 
of gravity, m/s

2
; ℓi - the area of elementary block foundations of the, m

2
; βi – slope angle of elementary 

blocks foundations, deg.; φi - angle of internal friction on the sliding surface, deg.; Ci - the coefficient 
of molecular adhesion on the surface of elementary blocks, Pa.  

Shearing forces are determined by the sum of the internal (gravity, seismic, hydraulic, etc.) and 
external forces (load of mining equipment, etc.). 

The magnitude of the gravitational forces caused by the rock mass between the prism and the 
probable displacement determination has no substantial difficulties in accordance with the selected 
calculation scheme [2]. 

However, the definition of the seismic influence caused by holding mass blasting on the stability 
of the benches and bench groups is currently a poorly understood issue. In the above mentioned meth-
odological instructions only the fact that the negative impact of seismic mass blasting on the stability 
of open mines is mentioned, but analytical expressions for the numerical determination of the influ-
ence are not given. 

Physical-mathematical model. As it is marked blasting of explosive charges in benches does not 
only perform useful work of crushing rocks, but also has a significant impact on the adjacent, to the 
blasting unit, part of the rock mass. Thus seismic forces mean the force effect on the rock due to a sig-
nificant amount of energy during a mass blasting, resulting in the rock mass through the spread seis-
mic waves which cause oscillation of separate pieces of rock mass. These processes are characterized 
by vibration of velocity V and acceleration of vibrating rock particles. 

In accordance with Newton's second law acceleration, determines the magnitude of the of the in-
ertial forces acting on the Fi staggering unsteady rock particles 

Fi = - mi ai,       (3) 
where mi - mass of the oscillating part of the rock mass, kg. 

The distribution of the velocity vectors and acceleration in the propagation of seismic waves in 
rock masses in analytic functions can hardly be described and can be characterized as close to chaotic. 
Therefore, when determining the direction of the vector of inertia force, we will choose one that most 
favorable from the view of stability of the rock slope, namely, tangentially to the surface displacement 
in worked out area (see Fig. 1).  

Fig.1. Scheme of slope stability calculation in case of steep weak-
ness surfaces and inertia forces 

All other possible directions of inertia forces will be di-
rected more favorably in terms of sustainability, as lead to 
its reduction and the safety factor of rock slope increase. 

Then the magnitude of shearing forces acting on the 
probable sliding surface, can be determined from the ana-
lytical expression (4), and the degree of resistance of rock 
slope based on a seismic impact of mass blasting, of the 
expression (5) 

n

i=

n

i=
ііiiсдв am+βgmF

1 1

sin ,     (4) 

n

i
ii

n

i
ii

n

i
ii

n

i
іii amβgmCtgβgmn

1111
3 sincos  ,   (5) 

 



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 9 

where ai - acceleration which elementary blocks vibrate, which prism of probable displacement in 
split, m/s

2
; nz - the safety factor, the proportion of units. 

To determine the numerical value of the rock massif vibration acceleration in mass blasting, let us 
use the results of seismic monitoring. 

The analysis of the seismic monitoring results in mass blasting enabled us to determine and pre-
sent the data [7-9] as to the actually observed velocities of seismic waves and their dependence on the 
explosive charge weight.  

For mining and geological conditions in the eastern edge of the open pit of JSC "YuGOK" the 
above mentioned dependence is described by the following empirical regularity 

n
rqkV 3 ,       (6) 

where V is the seismic wave velocity, m/s; q is the explosive weight per delay, kg; r is the distance 
from the explosion area to the observation point, m; k , n are the empirical coefficients characterizing 
the seismic properties of the rock massive which are equal to: k=21,1; n=1,86 in this case. 

Considering the well-known relationship between the velocity and acceleration of the vibrating 
body, we obtain 

n

r

q
k

T

π

T

πV
Vωa

322
,      (7) 

where T is the vibration period, s. 
In our research [7], the results of the experimental determination of the seismic vibration period of 

the rock massif in the eastern pit wall of "YuGOK" are presented. The statistical analysis of the results 
have revealed that this parameter is equal to T=33,5±6,8 ms. The relative error of this parameter de-
termination makes 20,4 %. It should be noted that the seismic vibration period of the rock massif in 
this area has remained relatively stable over the past few years. 

Bench group stability calculation. Considering the fact that in accordance with the results of the 
research [5], the eastern pit wall of "YuGOK" is characterized by steep rock seams directed towards 
the mined space at an angle of 70-75 , it is appropriate to use the scheme X shown in Table 7.1 to de-
termine its stability degree following the guidelines [2]. 

When using the mentioned designed scheme (see fig. 1) we take into account that at the border 
with a loose connection the sliding surface acquires a fracture with an angle θ, which is defined by the 
formula (8). In the upper part of the movement prism the curved movement surface is designed con-
sidering the availability of natural or man-made weakness surfaces and in the middle and bottom parts 
the movement surface is taken a shape close to the circular and cylindrical one 

sin

sin
arcsin

2

1

2

1

4

1
1 ,     (8) 

where φ is the angle of internal friction along the country rock, rad.; φ
1
 is the angle of internal friction 

along the fractures, rad. 
The calculation of the safety degree along the redesigned most dangerous sliding surface is per-

formed by means of the algebraic summation of the forces. The refraction point of the sliding surface 
is determined by a gradual approximation using incremental calculations. 

The bench stability calculation in case of eastern pit wall bench groups of "YuGOK" is based on 
their designed position after the completion of the railway spiral V-shaped extended trench and the 
location of the vertical sections on the designed pit outline is shown in Fig. 2.  

The geotechnical schemes used to calculate the stability of the benches and bench groups are 
shown in Fig. 3. 

While taking into account the seismic impact of the mass blasting on the stability of bench groups 
in the area of the V-shaped trench construction it has been highlighted that the maximum explosive 
weight per delay in this case should not exceed 1075 kg. This is justified by the fact that the mass 
blasting operations at the open pit of "YuGOK" cannot cause seismic waves in the area of protected 
sites with the force of more than 2 points on the International Seismic Scale MKS- 64. The calculation 
results are presented in table 1. At the same time as the following standard parameters have been 
adopted: for a of bench group of the spoil-pile wall composed of fractured rocks with a lifetime of 
more than 5 years the stability degree should be at least 1.3, for benches of the spoil-pile wall com-
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posed of fractured rocks with a lifetime of more than 5 years the stability degree should be at least 2.0. 

Fig. 2. Position of calculated sections in the eastern pit 

wall design of "YuGOK" 

 

Fig. 3. Scheme to the calculation of the bench groups 

stability along the section 2-2 (a) and the section 4-4 (b) 
 

Analysis of the results. The calculation results 
prove that the stability degree of benches and bench 
groups along the profile of the V-shaped trench line 

under construction and without the seismic impact of mass blasting meets standard indices (the calculated 
value of the stability factor is 1,33-2,49). 

However, given the seismic impact of mass blasting (see table. 1, option 1) the stability degree of 
designed mine workings does not meet the standard indices (the calculated value of the stability factor 
is within 1,18-1,92). 

Table 1 

Results of stability calculations for bench groups of the eastern wall of "YuGOK" open pit in the area  

of the railway V-shaped trench construction 

Cross 

section 

Line of  

sliding 

Slope 

height, m 

Slope angle, 

deg. 

SF unit  

fractions 

SF, with seismicity 

(Option 1) 

SF, with seismicity 

(Option 2) 

1-1 

1 – wall 80 22 1.88 1,48 1,78 

2 - wall 50 26 1.92 1,54 1,84 

3 - bench 20 70 2.53 1,97 2,32 

2-2 
1 – wall 90 27 1.62 1,34 1,48 

2 - bench 28 62 2.49 1,92 2,34 

3-3 
1 - bench 65 25 2.08 1,64 2,01 

2 - wall 50 35 1.92 1,52 1,82 

4-4 
1 - wall 65 48 1.33 1,18 1,31 

2 - wall 110 30 1.37 1,22 1,33 

5-5 
1 - wall 75 39 1.38 1,21 1,35 

2 - wall 110 26 1.53 1,36 1,44 

 
Therefore, when designing a mass blasting scheme along the V-shaped trench line under construc-

tion and on its limiting contour, it is recommended to apply down hole delay deck charges that reduce 
the weight of explosives per delay to 358 kg.  

At that, the blasting block should be drilled around by an Atlas Copco ROC L-8 drilling rig (165 

mm holes), and a contour holes should be drilled at an angle 65-70  toward the mined space.  
These recommendations were taken into account when calculating the stability factor of benches 

 

 
rock volume to be mined when constructing V-shaped trench 
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and bench groups along the V-shaped trench line under construction considering the seismic impact of 
mass blasting (see table 1, option 2).  

The obtained results showed the stability degree the mine workings correspond to standard indices 
(the calculated value of the stability factor (SF) is within 1,31-2,34). 

Conclusions . Thus, the proposed method for calculating the stability of open pits, considering the 
seismic impact of mass blasting, allows to determine numerical values of drilling and blasting parame-
ters, the use of which when designing the spiral extended V-shaped trench in the eastern wall area of 
the "YuGOK" open pit allowed the construction of the trench in conditions of the limited working area 
and secured long-term and safe operation. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ  

МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
 

Цель исследования. Разработка универсальной математической модели комбинированной технологией с соче-

танием методов химического обогащения и механической активации в дезинтеграторе. 
Методы. Анализ концепции извлечения металлов из некондиционных отходов добычи и переработки металло-

содержащего минерального сырья, обобщение и математическое осмысление экспериментального выщелачивания 

свинца и цинка из хвостов обогащения Садонских месторождений осуществлено в лабораторном дезинтеграторе.  

Научная новизна. Эксперимент по химическому обогащению и механической активации в дезинтеграторе 

осуществлен впервые в мировой практике. Также впервые для эксперимента в качестве исходного сырья использо-
вано некондиционное металлосодержащее минеральное сырье. 

Практическая значимость. Возможность радикальной утилизации отходов добычи и переработки металлосо-

держащего минерального сырья с использованием накопленной техногенной базы и получением комплексного эко-

номического, экологического и социального эффекта. Обоснована методическая основа механизации расчетов пар а-
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метров механохимических технологий. 
Результаты. Дана краткая историческая справка по теме использования основных компонентов технологии и 

получению права гражданства новым компонентом - механической активацией вещества приложением большой 

механической энергии. Разработана методика постановки эксперимента по обоснованию нового процесса перер а-

ботки минералов. Получены регрессионные уравнения вариантов выщелачивания, которые позволили сформулир о-

вать универсальную математическую модель, учитывающая особенности выщелачивания металлов из минерального 
сырья на различных этапах процесса комбинированного выщелачивания. Выполнены расчеты регрессионных моде-

лей в среде Maple 9.5 с получением уравнений регрессий, рассчитанных на основе экспериментальных данных, из 

общей модели при соответствующих значениях переменных. Получены осредненные по некоторым параметрам за-

висимости, характеризующие остальные не осредненные параметры извлечения металлов. Приведена математиче-

ская модель определения прибыли от переработки хвостов обогащения.  
Ключевые слова: химическое обогащение, механическая активация, дезинтегратор, металл, некондиционные 

отходы, добыча, математическое осмысление, эксперимент, модель.  

 
doi: 10.31721/2306-5435-2017-1-102-11-21 
 

Введение. Человечество использовало три основных компонента технологии задолго до 
того, как они стали объектами технологии. Так, высокие температуры использовались много 
тысяч лет назад при изготовлении кирпича, извести, различных металлов. Высокие давления 
столетия используются в военном деле. Диспергирование используется с первых шагов челове-
ка при изготовлении муки из зерна.  

Со средины прошлого века в технологии формируется новый компонент - механическая 
активация вещества большой механической энергией. Было замечено, что при обработке веще-
ства быстро следующими друг за другом ударами со скоростью 250 м/с вещества приобретают 
новые технологические свойства.  

Диспергирование широко распространено в природе. Так, птицы, пережевывая пищу зуба-
ми, воспроизводят работу дробилок. Диспергирование использует механические силы для раз-
рушения структуры твердых тел. Качество помола оценивают по увеличению поверхности ве-
щества. Оно тем выше, чем меньше расход энергии на создание новой поверхности и ниже экс-
плуатационные затраты. Независимо от конструкции помольного агрегата, если вещество раз-
рушается, каждая новая открывающаяся поверхность активна.  

Механохимией называют разложение карбонатов, хлоридов и других веществ при помоле в 
мельницах, образование веществ, например, сернистых соединений и силикатов, растворимость 
веществ, ускорение химических реакций, усиление каталитических свойств, улучшение  физи-
ко-технических свойств и понижение реагирования [1-4]. 

Дезинтегратор или машина для переработки минералов состоит из двух вращающихся в 
противоположные стороны роторов, насаженных на отдельные соосные валы и заключѐнных в 
кожух. На дисках роторов по концентрическим окружностям расположены пальцы или била 
так, что ряд одного ротора проходит между двумя рядами другого.  

Материал подаѐтся в рабочую корзину и, перемещаясь к периферии, подвергается много-
кратным ударам пальцев, вращающихся во встречных направлениях со скоростью до 
1000 об/мин. 

Особенность дезинтегратора - хорошее перемешивание измельчаемого материала, что ино-
гда используется в технологических целях, например, приготовление угольной шихты перед 
коксованием, обработка полезных ископаемых, продуктов химической промышленности, дре-
весины и др.  

При дезинтеграции аккумулируется дополнительная энергия, величина которой достигает 
30% от всей затраченной на обработку энергии. Так, при обработке кокса вместе с марганцевой 
рудой, кокс самовоспламеняется. Такое же явление возникает при активации титана, железного 
порошка, ферросплавов и др. 

Механическую активацию правомерно рассматривать как изменение структуры материала 
посредством воздействия механических сил. Диапазон изменения вещества или степень меха-
нической активации зависит, как от структуры самого материала, так и от величины и вида воз-
действующих на него механических сил. Механическая активация характеризуется количе-
ством дефектов структуры материалов. 

Возникающие при дезинтегировании вещества скорости удара на порядок больше, чем в 
вибро- и шаровых мельницах, а ускорение достигают миллионов ускорений свободного паде-
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ния. Феномен механической активации веществ может быть подтвержден экспериментально 
при использовании научной аппаратуры. 

Дезинтеграторы осуществляют не только механическую активацию. При обработке поли-
кристаллического сырья оно измельчается по границе разделов фаз, поэтому процессы сепари-
рования фаз из многофазных веществ упрощаются, а выход целевого продукта увеличивается. 

При одновременной обработке нескольких компонентов в дезинтеграторе независимо от 
количественного их соотношения и различий удельного веса и влажности образуется гомоген-
ная смесь.  

Дезинтеграторы развивают скорость удара частиц обрабатываемого вещества до 450 м/ c. В 
минеральном сырье накапливается энергия деформации, которая реализуется в последующих 
химических процессах.  

Влияние механической активации материала на его физико-химическую активность не 
остается постоянным после прекращения механической обработки, а убывает во времени 
вследствие релаксации.  

Изменение эффекта механической активации материала после прекращения ударной обра-
ботки исследовано в процессе переработки колчедана, фосфорной муки и известняка. Материал 
обрабатывали в дезинтеграторе при скорости от 70 до 154 м/с в течение от 50 до 480 с.  

В течение механической обработки регистрировали потребляемую двигателем мощность и 
длительность обработки.  

Полученный при различных скоростях и длительности продукт исследовали на дисперс-
ность и химическую активность. После ударной обработки колчедан сжигали, известняк под-
вергали термической диссоциации, муку разлагали фосфорной кислотой. 

Оказалось, что скорость химической обработки навески материала, выдержанного после 
ударного воздействия свыше 3000 с, практически равна скорости химической реакции для не 
активированного материала той же крупности.  

Чем больше число ударов, получаемых частицами вещества и меньше интервал между уда-
рами, тем больше его активность. 

На феномен активации влияют электрические и электромагнитные поля.  
Необходимость обеспечения промышленности металлами при уменьшении запасов удоб-

ных для разработки месторождений заставляют искать альтернативные источники получения 
металлов. Одним из направлений решения этой глобальной проблемы является вовлечение в 
производство отходов добычи и переработки руд [5-8]. 

Традиционные обогатительные процессы не обеспечивают полного раскрытия минералов, 
хотя и позволяют выделять из хвостов часть товарных продуктов.  

Перспективным направлением считают извлечение металлов из хвостов добычи и перера-
ботки выщелачиванием, но эти процессы требуют много времени и недостаточно контролиру-
ются, поэтому широкого применения не находят. 

Получают развитие методы переработки некондиционного сырья комбинированными тех-
нологиями, сочетающими методы химического обогащения и механической активации в дезин-
теграторе [9-12].  

Материалы и методы. Выщелачивание свинца и цинка из хвостов обогащения Садонских 
месторождений осуществлено в дезинтеграторе.  

В ходе экспериментов получены регрессионные уравнения вариантов выщелачивания 
(табл. 1-10), которые позволили сформулировать универсальную математическую модель.  

 
Таблица 1 

Регрессионный анализ данных агитационного выщелачивания руды 

 
Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=39,02+5,51Х1-11,09Х2+5,6Х3+1,43Х4+3,58Х1
2+6,48Х2

2-9,39Х3
2-9,38Х4

2-2,61Х1Х2 

-0,62Х1Х3-1,86Х1Х4-3,0Х2Х3-1,48Х2Х4 +1,41Х3Х4 

R2=0,8873; Sad=62,01; 

F=31,96 

εPb=15,73+0,58Х1+6,3Х2+1,42Х3–2,17Х1
2-2,79Х2

2-2,73Х3
2- 

-1,51Х4
2+0,75Х1Х2 -0,89Х1Х3 +0,45Х2Х3-0,23Х3Х4 

R2=0,9023; Sad=9,37; F=25,89 
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Таблица 2 
Регрессионный анализ данных агитационного выщелачивания хвостов 

 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=39,35 6,76Х1-18,88Х2-0,62Х4–11,6Х1
2+7,19Х2

2+2,03Х4
2– 

-2,84Х1Х2-1,39Х1Х3-0,89Х1Х4-2,04Х2Х3+1,00Х2Х4-2,45Х3Х4 
R2=0,9393; Sad=46,93; F=68,59 

εPb=42,43 +16,8Х2+2,68Х3 +0,93Х4 – 3,89Х1
2 -19,31Х2

2+2,36Х4
2 + 

+2,12Х1Х2 -0,9Х1Х4 +1,73Х2Х3+1.04Х3Х4 
R2=0,8888; Sad=71,17; F=30,19 

 
Таблица 3 

Регрессионный анализ данных выщелачивания активированной руды 

 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=26,82+2,8Х1-7,21Х2+4,81Х3+2,34Х4–6,99Х1
2+3,29Х2

2-1,74Х4
2- 

 –0,45Х1Х2+2,93Х1Х4 -2,98Х2Х3 -1,41Х2Х4-1,12Х3Х4 

R2=0,8582; Sad=31,92; F=35,03 

εPb=11,16 +1,51Х1+4,68Х2+0,53Х3 -0,81Х4+0,50Х1
2-4,50Х2

2- 

-0,72Х3
2-0,94Х1Х3+0,60Х2Х3+0,24Х2Х4 +0,81Х3Х4 

R2=0,8754; Sad=6,87; F=23,92 

 
Таблица 4 

Регрессионный анализ данных выщелачивания активированных хвостов  

 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=36,37+9,96Х1-11,56Х2+1,07Х3–6,53Х1
2+5,63Х2

2-1,00Х3
2-3,95Х4

2- –1,21Х1Х2-

5,79Х1Х3-4,16Х2Х3-0,74Х2Х4-1,15Х3Х4 

R2=0,9688; Sad=24,88; 

F=102,17 

εPb=29,91+1,1Х1+10,63Х2+ 6,15Х3 +2,09Х4–2,41Х1
2-26,29Х2

2+ 

+3,84Х3
2+ +9,25Х4

2 +1,21Х1Х2 -0,72Х1Х3+3,21Х1Х4+4,81Х2Х3+ 

 +1,08Х2Х4 -1,00Х3Х4 

R2=0,8789; Sad=86,00; F=10,52 

 

Таблица 5 
Регрессионный анализ данных выщелачивания руды в дезинтеграторе 

 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=20,40+4,92Х1-8,82Х2+2,55Х3+1,71Х4+1,03Х1
2+6,57Х2

2–3,84Х4
2+2,02Х2

4-2,19 

Х1Х2-2,77Х1Х3-2,53Х2Х3-1,02Х2Х4-0,61Х3Х4 

R2=0,9348; Sad=17,71; F=69,49 

εPb=11,10+0,35Х1+3,46 Х2+1,35Х4–0,79Х1
2 -5,061Х2

2-0,82Х3
2+ 

+0,64Х1Х2-0,55Х1Х3+0,16Х1Х4 -1,06Х2Х3+1,45Х2Х4+1,24Х3Х4 

R2=0,9254; Sad=3,69; F=29,06 

 
Таблица 6 

Регрессионный анализ данных выщелачивания хвостов в дезинтеграторе 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=32,15+11,4Х1-14,04Х2+0,68Х3+1,85Х4-2,90Х1
2+9,25Х2

2–2,53Х4
2- 

-0,39Х1Х2-1,95Х1Х3+1,32Х1Х4 +1,47Х2Х3+4,84Х2Х4+ 3,61Х3Х4 

R2=0,8277; Sad=143,62; F=18,06 

εPb=39,44-1,17Х1+16,76Х2+1,28Х3-0,55Х4–5,64Х1
2-14,81Х2

2-0,86Х3
2- 

-4,09Х1Х3-1,42Х1Х4 -0,42Х2Х3-1,00Х2Х4-0,82Х3Х4 

R2=0,9483; Sad=35,09; F=44,58 

 
Таблица 7 

Регрессионный анализ данных выщелачивания руды после дезинтеграции 

 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=29,66+6,94Х1-8,41Х2 +3,6Х3+1,65Х4-11,17Х1
2-3,29Х2

2+1,78Х3
2- 

-3,43Х1Х2-1,65Х1Х3-1,58Х1Х4 -0,75Х2Х3 -1,08Х3Х4 

R2=0,8254; Sad=65,40; F=28,84 

εPb=15,40+1,64Х1+7,47Х2+2,28Х3+1,78Х4–1,66Х1
2-6,80Х2

2+1,50Х3
2+ 

+1,63Х1Х2-1,60Х1Х3+0,23Х1Х4 1,08Х2Х3+1,9Х2Х4-+0,66Х3Х4 

R2=0,9321; Sad=11,62; F=25,08 

 

Таблица 8 

Регрессионный анализ данных выщелачивания хвостов после дезинтеграции 

 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=37,54+8,39Х1-20,02Х2+3,33Х3-6,72Х1
2-6,54Х2

2–1,93Х4
2-0,95Х1Х3- 

-1,34Х1Х4-4,79Х2Х3+1,66Х2Х4+1,05Х3Х4 

R2=0,9484; Sad=56,50; F=47,63 

εPb=32,93 +3,63Х1+17,87 Х2+3,58Х3 – 4,81Х1
2 -7,32Х2

2-1,49Х3
2+ 

+4,77Х1Х2 -1,45Х1Х3-1,3Х1Х4 +1,33Х2Х3-0,73Х3Х4 

R2=0,9535; Sad=29,69; F=55,26 
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Таблица 9 
Регрессионный анализ данных неоднократной активации руды 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

εZn=33,52 +5,04Х1-3,42Х2 +3,15Х3-10,55Х1
2+15,37Х2

2–4,08Х3
2- 

-2,39Х4
2-2,01Х1Х2-2,67Х1Х3+3,63Х2Х3+6,90Х2Х4+3,05Х3Х4 

R2=0,8000; Sad=65,74; 

F=32,66 

εPb=15,28+0,47Х1+3,75Х2+3,91Х3+1,43Х4–3,14Х1
2-3,46Х2

2+1,03Х3
2- 

-1,41Х4
2+0,54Х1Х2 -0,52Х1Х3-0,29Х1Х4-1,73Х2Х4+3,46Х3Х4 

R2=0,9795; Sad=2,08; 
F=117,40 

 

Таблица 10 
Регрессионный анализ экспериментальных данных неоднократной активации хвостов 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

-εZn=38,15+10,66Х1-15,17Х2+2,42Х3-1,37Х4-6,10Х1
2-+3,92Х2

2–2,99Х3
2- 

-1,68Х4-4,85Х1Х2-4,62Х1Х3+2,1Х1Х4-3,56Х2Х3+1,95Х2Х4+1,6Х3Х4 

R2=0,9206; Sad=73,40; F=30,72 

εPb=40,94+16,12Х2+4,13Х3+0,66Х4–6,36Х1
2-17,44Х2

2+3,58Х3
2 

-1,36Х4
2+4,04Х1Х2 -1,32Х1Х3+2,47Х2Х3-2,00Х2Х4-0,72Х3Х4 

R2=0,9535; Sad=29,69; F=55,26 

 

Активация сырья в дезинтеграторе одновременно с выщелачиванием по сравнению с вари-
антом раздельной активации и выщелачивания увеличивает извлечение на величину в первые 
проценты в течение на 2 порядка меньшего времени.  

На основании полученных регрессионных уравнений разработана универсальная модель 
извлечения металла из руд, учитывающая особенности выщелачивания металлов из минераль-
ного сырья на различных этапах [13-16].  

Учет этапов выщелачивания металлов выполняется с помощью переменной «n»: 
значению n=1 соответствует этап агитационного выщелачивания в перколяторе; 
значению n=2 соответствует агитационное выщелачивание в перколяторе предварительно 

активированных в сухом состоянии в дезинтеграторе минералов; 
значению n=3  соответствует выщелачивание минералов реагентами в дезинтеграторе; 
n=4 соответствует агитационное выщелачивание активированных в рабочей камере дезин-

тегратора минералов реагентами в одну стадию; 
n=5  соответствует выщелачивание активированных в рабочей камере дезинтегратора ми-

нералов реагентами в несколько стадий. 
Учет вариантов выщелачивания металлов описывается с помощью переменной «m»: 
значению m=1 соответствует модель выщелачивания цинка из руды; 
значению m=2 соответствует модель выщелачивания свинца из руды; 
значению m=3 соответствует модель выщелачивания цинка из хвостов; 
начению m=4 соответствует модель выщелачивания свинца из хвостов. 
Расчеты регрессионных моделей проведены в среде Maple 9.5, причем уравнения регрес-

сий, рассчитанные на основе экспериментальных данных, получаются из общей модели при 
соответствующих значениях «m» и «n».  

I. Используя регрессионные модели выщелачивания из руды цинка (m=1), объединим все 
пять этапов выщелачивания в единую модель. В одну модель объединяются уравнения регрес-
сий по цинку, рассчитанные на основе экспериментальных данных (n=1)-(n=5).  

На каждом из этапов регрессионные модели имеют вид 

,

)1;(

43144213321241113110219

2
48

2
37

2
26

2
1544332211

XXaXXaXXaXXaXXaXXa

XaXaXaXaXaXaXaXaan oZn (1) 

где ak=ak(n;1); k=0,1…,14; n=1,2…,5
 
конкретные числа из таблиц при заданных значениях k  и n. 

Например, для первой модели выщелачивания из руды цинка (m=1) при k=0 и n=1 коэффициент 
a0=a0(1;1)=39,02 (равен свободному члену из табл. 1), аналогично a1=a1(1;1)=5,51 - это коэффи-
циент при Х1, и т.д.  

Значение ak - это k-й коэффициент в уравнении регрессии, k=1,2,…,14. 
 Значение n указывает на номер этапа исследований, например, при n=1 рассматривается 

этап агитационного выщелачивания в перколяторе, и т.д. 
Значение m означает номер модели выщелачивания цинка или свинца, из руды, или хво-

стов. При m=1 рассматривается модель выщелачивания цинка из руды и т. д. Рассуждения в 
последующих моделях (m=2, 3, 4) повторяются по той же схеме.  

Значения ak=ak(m;n); k==0,1,…,14; n=1,2…,5; m=1,2…,4 описывают все коэффициенты ре-
грессий рассматриваемой общей модели.  
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Так как модель (1) является линейной относительно параметров ak то для нахождения еди-
ной модели достаточно найти значения коэффициентов ak. Формулы для коэффициентов ak 
строятся с помощью интерполяционного полинома Лагранжа: 
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a
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 (2) 

где 4! - четыре факториал- сокращенная запись произведения чисел од единицы до четырех.  
Коэффициенты ak(1;1),…,ak(5;1), k=0,1,…,14 определяются из уравнений регрессии, рас-

считанных для эксперимента.  
Рассчитанное в Maple регрессионное уравнение определяет процент выщелачивания из ру-

ды цинка (m=1) и имеет вид (1), где коэффициенты ak=ak(n;1); k=0,1,…,14  определяются по 
формулам 

2 3 4

01 ;1 14,37 65,24 54,34 15,087 1,335 ;a n n n n n  

2 3 4

12 ;1 19,09 21,31 8,964 1,284 0,046 ;a n n n n n  

2 3 4

23 ;1 32,42 35,221 16,861 3,164 0,194 ;a n n n n n  

2 3 4

34 ;1 9,45 30,158 19,5 4,793 0,4 ;a n n n n n  

2 3 4

45 ;1 7,4 15,984 9,107 2,131 0,178 ;a n n n n n        (3) 

2 3 4

56 ;1 145,1 262,609 154,969 36,916 3,036 ;a n n n n n  

2 3 4

67 ;1 93,72 170,058 108,155 27,808 2,47 ;a n n n n n  

2 3 4

78 ;1 96,63 158,414 90,85 21,451 1,775 ;a n n n n n  

2 3 4

89 ;1 9,99 8,568 12,703 3,873 0,347 ;a n n n n n  

2 3 4

910 ;1 15,31 20,743 9,617 1,667 0,093 ;a n n n n n  

2 3 4

1011 ;1 25,22 46,781 28,385 6,759 0,555 ;a n n n n n  

2 3 4

1112 ;1 30 46,758 22,66 4,327 0,285 ;a n n n n n  

2 3 4

1213 ;1 3,12 0,254 0,145 0,004 0,015 ;a n n n n n  

2 3 4

1314 ;1 3,4 10,133 7,054 2,007 0,206 ;a n n n n n  

2 3 4

1415 ;1 20,6 34,46 19,54 4,67 0,4 .a n n n n n  

II. Аналогично, используя регрессионные модели выщелачивания свинца из руды (m=2), 
объединим все пять этапов выщелачивания в единую модель. В одну модель объединяются 
уравнения регрессий по свинцу, рассчитанные на основе данных эксперимента (n=1), 
(n=2),(n=3), (n=4), (n=5).  

На каждом из этапов регрессионные модели имеют вид 
2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 6 2 7 3

2

8 4 9 1 2 10 1 3 11 1 4 12 2 3 13 2 4 14 3 4

;2

,

Pb n a a X a X a X a X a X a X a X

a X a X X a X X a X X a X X a X X a X X
  (4) 

где ak=ak(n;2); k=0,1,…,14,  n=1,2,…,5. 
Так как модель (4) является линейной относительно параметров ak то для нахождения еди-

ной модели достаточно найти значения коэффициентов ak. Формулы для коэффициентов ak 
строятся с помощью интерполяционного полинома Лагранжа [1] 
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Коэффициенты ak(1;2),…,ak(5;2), k=0,1,…,14 определяются из уравнений регрессии, рас-
считанных для экспериментальных данных.  

Рассчитанное в Maple регрессионное уравнение, определяющее процент выщелачивания из 
руды свинца (m=2) имеет вид (4), где коэффициенты ak=ak(n;2); k=0,1,…,14  определяются по 
формулам 

2 3 4

01 ;2 16,23 6,573 10,317 3,608 0,363 ;a n n n n n  

2 3 4

12 ;2 16,43 32,076 19,366 4,694 0,394 ;a n n n n n  

2 3 4

23 ;2 14,3 43,698 30,574 8,218 0,741 ;a n n n n n  

2 3 4

34 ;2 5,69 15,374 10,889 2,871 0,246 ;a n n n n n  

2 3 4

45 ;2 14,13 25,653 14,425 3,138 0,235 ;a n n n n n        (6) 

2 3 4

56 ;2 18,74 28,216 14,454 3,039 0,23 ;a n n n n n  

2 3 4

67 ;2 10,88 25,38 15,283 3,928 0,354 ;a n n n n n  

2 3 4

78 ;2 21,22 33,975 19,926 4,85 0,409 ;a n n n n n  

2 3 4

89 ;2 8,46 11,61 5,84 1,285 0,105 ;a n n n n n  

2 3 4

910 ;2 2,54 1,846 0,292 0,406 0,058 ;a n n n n n  

2 3 4

1011 ;2 6,93 15,511 10,048 2,584 0,227 ;a n n n n n  

2 3 4

1112 ;2 0,16 0,178 0,035 0,063 0,01 ;a n n n n n  

2 3 4

1213 ;2 19,75 39,463 24,934 6,198 0,526 ;a n n n n n  

2 3 4

1314 ;2 0,87 1,074 0,104 0,374 0,066 ;a n n n n n  

2 3 4

1415 ;2 3,31 8,758 7,08 2,063 0,2 .a n n n n n  

III. Результаты. Результирующую модель извлечения цинка из хвостов (m=3) получаем, 
объединив все пять этапов выщелачивания в единую модель. При этом в одну модель объеди-
няются уравнения регрессий по цинку, рассчитанные на основе экспериментальных данных 
(n=1), (n=2),(n=3), (n=4), (n=5).  

На каждом из этапов регрессионные модели имеют вид 
2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 6 2 7 3

2

8 4 9 1 2 10 1 3 11 1 4 12 2 3 13 2 4 14 3 4

;3

,

Zn n a a X a X a X a X a X a X a X

a X a X X a X X a X X a X X a X X a X X
  (7) 

где ak=ak(n;3); k=0,1,…,14; n=1,2,…,5. 
Формулы для коэффициентов ak из (7) строятся с помощью интерполяционного полинома 

Лагранжа 

2 3 4 5 1 3 4 5
;3 1;3 2;3

4! 3!

1 2 4 5 1 2 3 5
3;3 4;3

2! 2! 3!

1 2 3 4
.

4!

k k k

k k

k

n n n n n n n n
a n a a

n n n n n n n n
a a

n n n n
a

  

 (8) 

Коэффициенты ak(1;3),…,ak(5;3), k=0,1,…,14 определяются из уравнений регрессии, рас-
считанных по данным эксперимента.  
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Рассчитанное в Maple регрессионное уравнение, определяющее процент выщелачивания из 
хвостов цинка (m=3) имеет вид (7), где коэффициенты ak=ak(n;3); k=0,1,…,14 

2 3 4

01 ;3 5 71,355 48,278 12,325 1,052 ;a n n n n n  

2 3 4

12 ;3 16,91 24,967 19,923 5,623 0,518 ;a n n n n n  

2 3 4

23 ;3 34,27 16,841 0,51 2,296 0,335 ;a n n n n n  

2 3 4

34 ;3 18,13 34,635 21,418 5,375 0,463 ;a n n n n n  

2 3 4

45 ;3 14,03 29,243 18,83 4,618 0,38 ;a n n n n n    

2 3 4

56 ;3 5,8 41,08 31,394 8,46 0,746 ;a n n n n n  

2 3 4

67 ;3 108,77 200,766 129,628 33,369 2,927 ;a n n n n n
      

(9) 

2 3 4

78 ;3 7,01 11,604 5,473 0,921 0,042 ;a n n n n n  

2 3 4

89 ;3 32,32 50,254 24,593 4,991 0,362 ;a n n n n n  

2 3 4

910 ;3 10,85 14,354 8,354 2,226 0,216 ;a n n n n n  

2 3 4

1011 ;3 31,58 56,344 28,69 5,701 0,385 ;a n n n n n  

2 3 4

1112 ;3 17,55 38,028 25,756 6,773 0,604 ;a n n n n n  

2 3 4

1213 ;3 66,49 131,043 80, 419 19,532 1,626 ;a n n n n n  

2 3 4

1314 ;3 54,45 101,179 61,025 14,476 1,18 ;a n n n n n  

2 3 4

1415 ;3 31,7 67,841 43,441 10,634 0,884 .a n n n n n  

IV. Рассмотрим модель извлечения свинца из хвостов (m=4), объединив все пять этапов 
выщелачивания в единую модель. В одну модель объединяются уравнения регрессий по свин-
цу, рассчитанные на основе экспериментально полученных данных (n=1), (n=2),(n=3), (n=4), 
(n=5).  

На каждом из этапов регрессионные модели имеют вид 
2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 6 2 7 3

2

8 4 9 1 2 10 1 3 11 1 4 12 2 3 13 2 4 14 3 4

;4

,

Pb n a a X a X a X a X a X a X a X

a X a X X a X X a X X a X X a X X a X X
  (10) 

где ak=ak(n;4);  k=0,1,…,14 ; n=1,2,…,5. 
Формулы для коэффициентов ak из (10) строятся с помощью интерполяционного полинома 

Лагранжа 

2 3 4 5 1 3 4 5
;4 1;4 2;4

4! 3!

1 2 4 5 1 2 3 5
3;4 4;4

2! 2! 3!

1 2 3 4
5;4 .

4!

k k k

k k

k

n n n n n n n n
a n a a

n n n n n n n n
a a

n n n n
a

 

(11) 

Коэффициенты ak(1;4),…,=ak(5;4), k=0,1,…,14 определяются из уравнений регрессии для 
экспериментальных данных.  

Рассчитанное в Maple регрессионное уравнение, определяющее извлечение из хвостов 
цинка (m=4) имеет вид (10), где коэффициенты ak=ak(n;4); k=0,1,…,14  

2 3 4

01 ;4 183,74 258,448 149,23 34,953 2,86 ;a n n n n n  

2 3 4

12 ;4 40,85 79,337 49,954 12,548 1,081 ;a n n n n n  

2 3 4

23 ;4 72,07 96,957 51,878 11,003 0,812 ;a n n n n n  

2 3 4

34 ;4 49,07 95,311 55,307 12,764 1,018 ;a n n n n n  
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2 3 4

45 ;4 21,09 40,654 23,575 5,361 0,42 ;a n n n n n
  

 (12) 

2 3 4

56 ;4 34,06 56,311 33,306 7,799 0,634 ;a n n n n n  

2 3 4

67 ;4 37,41 94,224 44,557 7,421 0,368 ;a n n n n n  

2 3 4

78 ;4 35,97 62,643 32,893 6,677 0,458 ;a n n n n n  

2 3 4

89 ;4 82,06 152,648 85,96 19,232 1,5 ;a n n n n n  

2 3 4

910 ;4 21,31 48,053 32,33 8,447 0,74 ;a n n n n n  

2 3 4

1011 ;4 27,77 54,923 35,039 8,602 0,716 ;a n n n n n  

2 3 4

1112 ;4 44,3 77,493 42,739 9,357 0,711 ;a n n n n n  

2 3 4

1213 ;4 47,83 91,243 52,812 12,082 0,953 ;a n n n n n  

2 3 4

1314 ;4 22,8 42,927 25,787 6,173 0,513 ;a n n n n n  

2 3 4

1415 ;4 9,93 14,438 6,803 1,352 0,097 .a n n n n n
 

Универсальная математическая модель извлечения металла из руды для каждого значения 
переменной «m» регрессионная модель имеет одну и ту же линейную структуру 

2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 6 2 7 3

2

8 4 9 1 2 10 1 3 11 1 4 12 2 3 13 2 4 14 3 4

;

,

n m a a X a X a X a X a X a X a X

a X a X X a X X a X X a X X a X X a X X
 

 (13) 

здесь ak=ak(n;m);  k=0,1,…,14 ; n=1,2,…,5; m=1,2,3,4. 
Коэффициенты ak=ak(n;m) определяются через ak(n;1), ak(n;2), ak(n;3), ak(m,4) с помощью 

интерполяционного полинома Лагранжа 

2 3 4 1 3 4
; ;1 ;2

3! 2!

1 2 4 1 2 3
;3 ;4 ,

2! 3!

k k k

k k

m m m m m m
a n m a n a n

m m m m m m
a n a n

   (14) 

где коэффициенты ak(n;1), ak(n;2), ak(n;3), ak(m,4)  определяются по формулам (3), (6), (9), (12). 
Из формул (3), (6), (9), (12) при подходящих значениях «n» может быть получено каждое из 

относящихся к своему классу уравнений регрессии, описанное в таблицах. 
Из формул (13,14) при соответствующих значениях «n» и «m» может быть получено любое 

описанное в таблицах уравнение регрессии. Уравнение (13) с коэффициентами (14) описывает 
универсальную модель извлечения металла из руды. 

Из моделей (13,14) можно получать различные осредненные по некоторым параметрам за-
висимости, характеризующие остальные (не осредненные) параметры извлечения металлов. 

Универсальная модель и составленная на ее основе программа моделирования имеет прак-
тическое значение, позволяя механизировать расчет параметров механохимических технологий 
[17-20]. 

Годовая прибыль от переработки хвостов обогащения определяется решением модели 

M
Ш

M

n

MMМOMTМ
o
Ш

o

n

oМooTO

x C
t

QЗЗC

C
t

QЗЗC
мo

11
0

, 

где Пх - годовая прибыль от переработки хвостов, руб./т; Сто - стоимость реализации продукции 
переработки хвостов обогащения, руб./т; Зоо - затраты на обогащение хвостов обогащения, 
руб./т; Зом - затраты на металлургический передел хвостов обогащения, руб./т; n0 – количество 
извлекаемых компонентов из хвостов обогащения; Q0 - масса хвостов обогащения, т; t0 - время 

переработки хвостов обогащения, год; 0
шC  – штрафы за хранение хвостов обогащения, руб./год; 

Стм - стоимость реализации продуктов переработки хвостов металлургии, руб./т; Зом - затраты 
на обогащение хвостов металлургии, руб/т; Змм - затраты на металлургию хвостов металлургии, 
руб/т; nм - количество извлекаемых компонентов из хвостов металлургии; Qм - масса хвостов 
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металлургии, т; tм - время переработки хвостов металлургии, лет; м
шC  - штрафы за хранение 

хвостов металлургии, руб./год. 
Выводы. 1. Метод химического обогащения и механической активации в дезинтеграторе 

описывается универсальной математической моделью комбинированной технологии. 
2. Методика экспериментального выщелачивания свинца и цинка из хвостов обогащения в 

дезинтеграторе включает математическое осмысление инновационного процесса с обосновани-
ем основы механизации расчетов параметров механохимических технологий.  

3. Возможность радикальной утилизации отходов добычи и переработки металлосодержа-
щего минерального сырья открывает возможность освоения техногенной минеральной базы, 
параметры и эффективность освоения которой могут быть определены решением предложен-
ной универсальной математической модели. 

4. Перспективы дальнейшего развития работ в этом направлении включают совершенство-
вание конструкции дезинтегратора и решение связанных с использованием продуктов дезинте-
грации проблем. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  

ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

 

Мета. Метою роботи є комплексне дослідження сталого стану електромобільного транспорту з зазначенням 

проблем, які потрібно терміново вирішувати для того, щоб електричні автомобілі стали  повноцінною заміною тра-
диційним машинам з ДВС в Україні,  

Методи дослідження. У роботі було використано аналітичні дослідження та аналіз статистичних залежностей 

та показників. 

Наукова новизна. Наукову цінність представляє аналітичне оцінювання потенціалу електромобільного ринку 

України  та можливостей його активного інфраструктурного розвитку за рахунок скасування мита та спрощення 
процедури сертифікації та створення державної програми по електрифікації автомобільного транспорту та динаміч-

ного зростання кількості електричних авто на дорогах. 

Практична значимість. Обґрунтовано, що ціни на електрокари безпосередньо залежать від урядових су б-

сидій, і рівень державної підтримки грає головну роль у розвитку електротранспорту і безпосередньо впливає на 

політику автовиробників, яким поки вигідніше продавати традиційні автомобілі з ДВС не враховуючи, що продаж 
електромобілів дозволить державі реалізовувати програму по збереженню екології та ресурсозбереженню в Україні, 

якщо висувати автовиробникам особливі екологічні вимоги.  

Результати. Обґрунтовано, що істотної стимуляції  збільшення попиту на електромобілі в Україні необхідно 

досягти для двох чинників. Перший - погіршення ситуації з вичерпаними енергоресурсами (зростання цін на бензин 

в декілька разів, загрозлива ситуація з цінами на газ та інші енергоносії, близький кінець запасів нафти і газу в усь-
ому світі). Другий - технологічний прорив, в результаті якого електромобілі стануть більш дешевими і зручними, з 

одночасним вкладанням коштів  в розвиток  інфр аструктури - головним чином в створення мережі зарядних станцій. 

Виконано порівняльний аналіз застосування електромобілів і традиційних автомобілів в міських умовах експлуатації 

з урахуванням  інфраструктурних особливостей міст України 

Ключові слова: електромобільний  транспорт, виробники електромобілів, транспортна система, зарядна 
станція для електромобілів, популяризація електрокарів.  
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Електромобілі у всь-
ому світі в останні роки у зв'язку з екологічною ситуацією та безперервним зростанням цін на 
нафту знову стали набирати все більшу актуальність. 

Особливе завзяття проявляють невеликі підприємства (такі як «Tesla Motors»), оскільки для 
них не страшне скорочення обсягу виробництва звичайних автомобілів з ДВЗ. Tesla Motors 
змогла презентувати ефективний електромобіль: 4,2 с до 100 км/год, пробіг без підзарядки 400 
км на швидкості 110 км/год, потужність двигуна 300 кВт. Їх патенти відкриті для популяризації 
електрокарів. 

Аналіз досліджень і публікацій. У багатьох виробників електромобілів почалася гонитва 
за рекордами.  

24 серпня 2010 р. електромобіль «Venturi Jamais Contente» з літій-іонними акумуляторами 
на солоному озері у штаті Юта встановив рекорд швидкості 495 км/г на дистанції в 1 км.  

27 жовтня 2010 р. електромобіль «lekker Mobil», конвертований з мікровену Audi A2, 
здійснив рекордний пробіг на одній зарядці з Мюнхену до Берліну довжиною 605 км в умовах 
реального руху дорогами загального користування, причому були увімкнені всі допоміжні си-
стеми, у тому числі опалення.  

Електромобіль з електродвигуном потужністю 55 кВт було створено фірмою «lekker Ener-
gie» на основі літій-полімерного акумулятора «Kolibri» фірми «DBM Energy». В акумуляторі 
було запасено 115 кВт г, що дозволило електромобілю проїхати весь маршрут із середньою 
швидкістю 90 км/г (максимальна на окремих ділянках маршруту становила 130 км/г) і зберегти 
після фінішу 18 % від початкового заряду. Представник фірми «lekker Energie» стверджує, що 
акумулятор «Kolibri» здатен забезпечити сумарний ресурсний пробіг до 500 000 км. 

Але це лише рекордні показники, а який же стан з серійними автівками? Питань не виник-
ло б, володій електричні автомобілі скільки-небудь істотними перевагами перед машинами з 
ДВС. За споживчими якостями електромобілі безнадійно програють. Їх запас ходу не переви-

                                                                 

 Гірін В.С., Гірін І.В., 2017 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Audi_A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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щує 300 км (вдвічі, а то й втричі менше, ніж звичайних), на підзарядку йде від півгодини до до-
би проти 5 хвилин автомобілів з ДВС, вони на 20-30 % важче своїх бензинових і дизельних 
аналогів (що, зокрема, позначається на зносі шин). Нарешті, вони дорожче. Наприклад, євро-
пейський лідер в області електромобілів, Renault, пропонує бюджетний електричний Хетчбек 
Zoe за 23 300 Євро, тоді як аналогічна по класу модель Clio з ДВС коштує 16 590 Євро. Ніякі 
пільги на державному рівні (одноразова субсидування, звільнення від виплати транспортного 
податку, безкоштовна парковка та інше) не покривають різниці. Дійшло до того, що компанії - 
та ж Тесла - обіцяють клієнтам викупити після закінчення терміну служби найбільш дорогу ча-
стину конструкції, - акумуляторну батарею. Віра в подібні обіцянки не більш, ніж в гарантію на 
звичайний автомобіль: виробник завжди знайде привід, щоб відмовити. 

Експерти Всенімецького автомобільного клубу (ADAC) змоделювали умови володіння різ-
ними електромобілями протягом 4 років при річному пробігу 15 000 км. З'ясувалося, зокрема, 
що кілометр шляху на електричному Ford Focus коштує приблизно в 56,6 євроцента проти 51 
цента у бензинової і 51,4 - у дизельної модифікації. Найбільш нерентабельною виявилася хва-
лена Tesla Model S - проїхати на ній кілометр обійдеться в 1,37 Євро.  

І тим не менше, СМІ наполегливо піарять «електрички». Кому це вигідно? Починаючи з 
2001 року уряд США виділив $ 18 млрд на дослідження, розробку і просування альтернативних 
джерел енергії. За цим стояли не умоглядна турбота про благо людства, а цілком конкретна 
політична мета. Коли в 2003 році президент Буш відпускав $ 1,2 млрд на створення водневих 
паливних елементів для автомобільного транспорту, то прямо заявив, що має намір «скоротити 
залежність Америки від нафти». Від програми перепало, в тому числі і мічиганської A123 
Systems, LLC, створеної, до речі, незадовго до цього, в 2001 році. 

Сьогодні ця компанія, один з ключових гравців на ринку батарей для електромобілів, 
належить китайській Wanxiang Group. 

Постановка завдання. Більшість сучасних виробників автомобілів почали вкладатися в 
елетромобілі з метою реклами - для создання собі іміджів «борців за екологію», а крім того, 
щоб в якийсь момент не опинитися позаду конкурентів. 

Сьогодні це призвело до свого роду «електричного божевілля»: компанії навперебій пред-
ставляють новинки на електротязі. І вже ніхто не наважується публічно говорити про їхню до-
цільність. Скажімо, про те, що значні обсяги електроенергії виробляються тепловими 
станціями, які споживають все ту ж вуглеводневу сировину, з якої виробляють паливо для ав-
томобілів.  

Електромобілі допоможуть вирішити локальні проблеми забруднення міст, однак не забу-
демо, що електроенергію десь потрібно виробляти, і ці «десь» незабаром стануть дуже брудни-
ми місцями на планеті. 

Викладення матеріалу та результати. Безумовно, колісний транспорт вносить істотний 
внесок у забруднення середовища. Але заходи, за допомогою яких чиновники Євросоюзу 
підштовхують автомобілістів пересісти на електротягу, виглядають зовсім неоднозначними: 
легкові автомобілі обкладені екологічним податком, який вираховується в залежності від маси 
викидів в атмосферу вуглекислого газу.  

Цікавим прикладом може бути в цьому сенсі  Пекін з його задушливим смогом. На 22 
мільйони жителів припадає 5,5 мільйона автомобілів і ще велика кількість мотоциклів і ску-
терів. Місцева влада суворо обмежуює придбання нових автомобілів - реєстраційні знаки 
розігрують у лотерею, претенденти чекають удачі по п'ять років. Але якщо пекинець вирішує 
купити електромобіль, йому дають зелене світло: номер вручають негайно. Крім того, при 
купівлі електромобіля надається знижка в розмірі 100 000 юанів ($ 15 000). 

Китайський ринок низькошвидкісних електромобілів (low-speed electricvehicle, LSEV) мало 
висвітлюється ЗМІ і не контролюється урядом, який не дотує ці електрокари і не зобов'язує ви-
давати  на такі автомобілі номера, а ініціативу по їх поширенню іноді виявляють лише місцеві 
органи влади. Тим часом це величезний, порівняно зі звичайними електромобілями і стрімко 
зростаючий ринок. 

За даними незалежної Шаньдунськой організації виробників LSEV (а саме в цій провінції 
зосереджені основні автоскладальні  підприємства) продажу низько швидкісних електромобілів 
в Китаї в 2016 році досягли позначки 1,2 млн машин. Крім провінції Шаньдун, заводи є в 
провінціях Хенань, Хебей і Ганьсу. 
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Зазвичай в Китаї до низькошвидкісних електрокарів відносять автомобілі зі швидкістю 
менше 70 км / год, хоча бувають й винятки, коли виробник заявляє швидкість до 80-90 км/ч. 

Основними покупцями LSEV вважаються літні люди, але останнім часом ситуація 
змінюється. Завдяки доступній ціні й відсутності складнощів з водійськими правами, такі елек-
тромобілі стають все більш популярні серед молоді, часто вони виступають в ролі першого ав-
томобіля, що є одним з чинників зростання продажів, який в цілому по галузі становить 60 %.  

Що стосується технічних характеристик, то більшість (80%) продаються LSEV мають запас 
ходу на одному заряді близько 100 км і свинцево-кислотні АКБ, що значно здешевлює їх вар-
тість в порівнянні зі звичайними лектромобілями, оснащеними літій-іонними батареями. Також 
обслуговування таких машин обходиться значно дешевше: як правило - це ТО кожні 5000 км за 
ціною близько 100 $.  

Заряджаються маленькі електромобілі від стандартної мережі 220 В, що багато покупців 
вважають зручним. При цьому заряду багатьом вистачає на кілька днів. 

Варто також відзначити, що доступність низько швидкісних електромобілів сьогодні вже 
не означає низьку якість. Основні виробники LSEV вже модернізували своє виробництво і, в 
умовах високої конкуренції на цьому ринку, пропонують цілком якісну продукцію, часто не 
поступається автомобілям провідних автоконцернів  Китаю. 

Багато мініелектрокарів вже заслужили репутацію і на слуху у китайців. До них відносять-
ся, наприклад, FULU, Levdeo, Byvin, Yogomo, Lichi, Dayang, які за останній час значно підви-
щили свій рівень виробництва. 

Сьогодні частка «електричок» у світовому автопарку складає лише 0,6 %. Приклад Китаю 
лише підтверджує, що змусити людей купувати електромобілі можна поки виключно 
адміністративними заходами. У тих же США боротьба за зниження залежності від імпорту 
енергоресурсів привела лише до того, що ціна на нафту впала і бензин подешевшав. Амери-
канці знову стали розбирати автомобілі з ДВС великого літражу. Альтернативні ж проекти 
один за одним зазнали фіаско. Глава північноамериканського представництва Audi в 2006 році 
назвав електромобіль Chevrolet Volt «машиною для дурнів». 

Що ж чекає Україну в напрямку розвитку електромобільного транспорту? 
За перші два місяці 2016 року в Україні було продано 125 електромобілів, а всього на да-

ний момент в країні зареєстровано 693 електромобіля проти 568 за станом на 1 січня 2016 р. 
Про це повідомляє afp.com.ua. Найпопулярнішим серед українців став Nissan Leaf: цих хет-
чбеків з початку року придбали понад сотні. Причиною різкого стрибка попиту на електро-
мобілі є скасування з 1 січня 2016 року ввізних мит. 

Головний сервісний центр МВС оприлюднив показники електромобілів на дорогах в 
Україні, які були зареєстровані  вперше за 2016 і I квартал 2017 року. За даними центру, загаль-
на кількість зареєстрованих вперше електромобілів за цей період становить 2 тис. 284. Так, 
найбільший попит на електромобілі за даними сервісного центру МВС спостерігається в м. 
Києві - 528 одиниць, в Одеській - 486, і в Харківській областях - 446. Слідом йдуть Дніпропет-
ровська, Львівська, Київська та Запорізька області. У той же час, найменшу кількість електро-
мобілів протягом звітного періоду було зареєстровано в Луганській обл. - 9 одиниць, в Закар-
патській, Житомирській та Чернівецькій областях - по 11 одиниць. 

Велику зацікавленість ринком України виявляють деякі європейські виробники. В тепе-
ришній час Міністерство інфраструктури України почало переговори з американською ком-
панією Tesla Incorporated про відкриття провадження випуску електромобілів в Україні.  

У рамках підготовки до запуску офіційних продажів електромобілів в Україні компанія Re-
nault почала встановлювати безкоштовні зарядні станції. На даний момент «електрозаправки» 
встановлено в трьох автосалонах бренду в Києві, Львові та Одесі, при цьому всі три заправки 
були підключені до партнерської мережі Tesla Club Ukraine, яка налічує вже 86 зарядних 
станцій по всій території України. 

Безкоштовні зарядні станції можна знайти в автосалонах Renault Україна за наступними 
адресами: 

«Кий Авто Холдинг»: Київ, вул. Дніпровська набережна, 16А; 
«Ю.Р.К.»: Львів, вул. Богдана Хмельницького, 228; 
«Авто Груп +»: Одеса, вул. Маршала Жукова, 6А. 
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У 2017 році українська мережа автозаправних комплексів WOG збирається радикально 
збільшити кількість зарядних станцій для електромобілів. На даний момент на паливних за-
правках компанії встановлено всього 10 таких станцій, але вже до кінця року їх кількість зби-
раються довести до 300 штук. При цьому десята частина з них - 30 штук – будуть швидкісними 
(Supercharge), що дозволить зарядити акумуляторну батарею електромобіля всього за півгоди-
ни. Зарядні станції для електромобілів будуть встановлюватися на базі існуючих паливних за-
правок мережі, так що під час зарядки власники електромобілів зможуть скористатися всією 
доступною інфраструктурою, включаючи WOG Cafe. Якщо врахувати, що на сьогоднішній 
день мережа заправок WOG включає близько 500 станцій, то зарядні пристрої з'являться більше 
ніж на кожній другій заправці. Генеральний директор «Вог Рітейл» зазначив, що стандартні 
зарядні станції будуть безкоштовними, а от за користування швидкісними Supercharge-
модулями доведеться заплатити. При цьому він пообіцяв, що вартість заряджання не буде дуже 
високою, мова йде скоріше про покриття собівартості енергії, ніж про спробу заробити.  

Даний проект WOG реалізує спільно з неназваним поки партнером, який займається імпор-
том електромобілів в Україні, а значить сам зацікавлений у розвитку в Україні відповідної ін-
фраструктури. Представник WOG також розповів, що незабаром мережа розробить мобільний 
додаток, в якому власники електромобілів зможуть побачити місце розташування всіх зарядних 
комплексів. 

В Україні також працює фінська компанія Ensto, яка продає зарядки для електромобілів. За 
словами її представника В'ячеслава Шевніна, вищий інтерес до таких пристроїв проявляє саме 
бізнес, а не приватні особи. Пан Шевнін мріє, що незабаром в Україні, як в деяких країнах ЄС, 
5% місць на парковках буде виділено для електромобілів, а поруч будуть стояти елегантні ко-
лонки, від яких можна буде підзарядитися. Щось схоже до 2020 року обіцяє створити в столиці 
Київська рада, яка вже прийняла відповідне рішення. 

У квітні поточного року стартував ZOE-тур на електромобілях Renault по Україні. Метою 
туру є тестове випробування інфраструктури для електромобілів в трьох містах України (Київ, 
Одеса, Львів), зокрема, під час туру  перевірені зарядні станції на можливість правильної за-
рядки електромобілів Renault. Головними героями туру є спеціально привезені Renault ZOE, на 
яких експерти Renault з Франції тестують  стан вітчизняної інфраструктури та її готовність 
приймати електромобілі. Концепцію розвитку екосистеми електромобілів Рено в Україні пред-
ставлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Концепція розвитку екосистеми електромобілів Рено в Україні 

 

Варто зазначити, що в першому кварталі поточного року продажі електромобілів Renault 
виросли на 46% приблизно до 10000 одиниць (без урахування Twizy) завдяки популярності но-
вого ZOE з пробігом в 400 км (в циклі NEDC). Продажі моделі ZOE виросли на 57% і зміцнили 
лідерські позиції групиRenault на ринку електромобілів з часткою в 28%. 

В Україні  планують випускати і власні електромобілі. Інвестувати в нову галузь авто-
мобілебудування готові Fiat, Suzuki, Volkswagen, Nissan, Hyundai і Toyota. У зв'язку з цим влада 
сподівається, що гучні бренди привернуть увагу українських споживачів. 

Дане рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючим інтересом до електрокарів українсь-
ких автомобілістів. За статистикою, в січні нинішнього року було продано 4,7 тис. автомобілів, 
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які передбачають використання альтернативних джерел енергії. Це на 54% більше порівняно із 
січнем 2016 року. 

Український уряд планує знижувати ціну на продаж імпортних електромобілів до 21%. Це 
підстьобне розвиток виробництва власних електрокарів. 

Навесні 2017 року на українському авторинку з'явився ще один сучасний електромобіль - 
OpelAmpera-e. На даний момент це чи не самий «витривалий» в своєму класі елетрокар. На од-
ному заряді акумуляторів OpelAmpera-e може подолати 380 км. 

Втім, показники продажів електромобілів значно нижче очікуваних, зазначає переважна 
більшість компаній, які налагодили їх серійний випуск.  

Незважаючи на потужні піар-кампанії, що розповідають про десятикратне зростання ре-
алізації машин з електромоторами, субсидії і податкові пільги, їх частка світового ринку ледь 
перевищила 1 %.  

Причина частково криється у високій вартості такої техніки, що робить її придбання еко-
номічно абсолютно непривабливим.  

Про те, що 1 км за кермом електрокара обходиться істотно дорожче, ніж за кермом звичай-
ного автомобіля, можна переконатися, наприклад, порівнявши тарифи Leaf і Tesla «Оксі-таксі» 
з тарифами інших столичних операторів.  

Щорічна економія в $ 1 тис., а саме стільки платить за паливо середньостатистичний 
київський водій, в кращому випадку дозволить окупити інвестицію в акумуляторну батарею 
акурат до закінчення строку її експлуатації. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проблема електрокарів не тільки у ви-
сокій ціні: ідеальний сценарій їх використання передбачає проживання власника в приватному 
будинку, у дворі якого транспортний засіб всю ніч може простояти на зарядці.  

Мешканці багатоповерхових будинків можливості заряджати електромобілі вночі зі зро-
зумілих причин позбавлені.  

З тим, що для створення умов нормальної повсякденної експлуатації електричних машин 
необхідно будівництво широкої мережі зарядних станцій, згодні всі.  

Не варто забувати і про те, що швидкі зарядки проблему поїздок на далекі дистанції змен-
шують, але не знімають повністю.  

Крім всого зазначеного є ще один недолік електричок, суттєвий для нашої країни - при за-
рядці електромобілів від побутової мережі зростають перевантаження електричних мереж 
«останньої милі», що загрожує зниженням якості енергопостачання і ризиком локальних аварій 
мережі. 
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Цель. Существующие методы многокритериальной оптимизации затруднительно использовать в задачах при 

разнонаправленной оптимизации с неявно заданными целевыми функциями или аргументами, заданными в каче-
ственной форме. Целью данной статьи является разработка метода многокритериальной оптимизации с расширен-

ной областью применения для использования в практической инженерной деятельности. 

Методы. Метод предполагает на первом этапе построение таблиц значений целевых функций на основе аргу-

ментов с учетом общей области допустимых значений аргументов и с у четом ограничений. Каждая такая таблица 

содержит столбцы значений аргументов и столбец значений функции. Далее проводится сортировка таблиц по зна-
чениям целевых функций в соответствии с типом экстремума каждой из них (в порядке убывания при поиске макси-

мума или в порядке возрастания при поиске минимума). 

Из таблиц значений в пределах интервала поиска определяются совпадающие наборы аргументов. Если найде-

ны совпадающие наборы аргументов во всех таблицах, то процесс оптимизации прекращается. Если совпадающих 

наборов аргументов в текущем интервале поиска не найдено, то его размер увеличивается на единицу и поиск начи-
нается с начала. 

Научная новизна. Предложен метод многокритериальной разнонаправленной условной оптимизации для не-

явно заданных унимодальных и не унимодальных целевых функций не учитывающий информацию о предпочтени-

ях, проводящий поиск компромиссного решения в центральной части фронта Паретто, определяющий единственное 

оптимальное решение, наилучшим образом удовлетворяющее всем критериям. 
Практическая значимость. Возможность решения проектных разнонаправленных многокритериальных задач 

оптимизации без явно заданных целевых функций. При этом проектные критерии могут определяться на основе ме-

тодик расчета и не иметь конкретной функции. 

Результаты. Представлен метод условной многокритериальной оптимизации для неявно заданных целевых 

функций, отличающийся высокой универсальностью. Однако существенным недостатком представленного метода 
является высокая ресурсоѐмкость. Направлением дальнейших исследований является устранение данного недостатка. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В практической инже-
нерной деятельности, как при проектировании, так и при выборе режимов эксплуатации, часто 
встречаются задачи, заключающиеся в поиске лучшего (оптимального) решения при наличии 
различных несводимых друг к другу критериев оптимальности. Например, при поиске опти-
мальной конструкции детали, конструктор пытается максимизировать запас прочности и ми-
нимизировать массу. Очевидно, этого невозможно достичь одновременно, поскольку, чем 
больше запас прочности, тем массивнее должна быть деталь и тем больше ее масса. Задачи та-
кого типа очень часто встречаются при проектировании, когда в результате расчетов есть не-
сколько вариантов машины, отличающиеся параметрами и необходимо найти лучший вариант. 
Причем по одним критериям нужно искать максимум, а по другим - минимум. 

Характерной особенностью проектных задач является то, что нет явно заданных целевых 
функций, а есть только методика расчета каких-то критериев, которые необходимо максимизи-
ровать или минимизировать. Свести такие критерии к одной функции достаточно затрудни-
тельно. Из-за этого изначально неизвестно, что представляет собой такая целевая функция – 
линейна она или не линейна, унимодальна или не унимодальна. А аргументы могут быть выра-
жены количественно (численно) или качественно. Например, при выборе наилучшей машины 
по нескольким критериям, марка машины выступает в качестве аргумента, имеющего каче-
ственный характер, а различные критерии - в качестве целевых функций.  
Анализ исследований и публикаций. Существует большое разнообразие классов задач оптими-
зации и, соответственно, методов их решения [1-15]. 

Одними из простейших методов многокритериальной оптимизации являются методы, 
проводящие поиск компромисного решения в центральной части фронта Паретто и не 
учитывающие информацию о предпочтениях. Примерами таких методов яаляются метод сум-
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мирования, метод глобального критерия, метод нейтрального компромисного решения 
[5,7,10,11,15]. 

Однако указанные методы затруднительно использовать в задачах с неявно заданными це-
левыми функциями или аргументами, заданными в качественной форме, особенно если необ-
ходима разнонаправленная оптимизация (когда некоторые критерии должны быть минимизи-
рованы, а другие - максимизированы). 

Постановка задачи. Разработка метода многокритериальной разнонаправленной условной 
оптимизации для неявно заданных унимодальных или не унимодальных целевых функций, 
проводящий поиск компромиссного решения в центральной части фронта Паретто, не учиты-
вающего информацию о предпочтениях, с помощью которого можно найти единственное оп-
тимальное решение, наилучшим образом удовлетворяющее всем критериям. 

Изложение материала и результатов. В качестве исходных данных выступает набор про-
ектных параметров, значения которых необходимо найти для получения экстремума всех кри-
териев в процессе решения инженерной задачи оптимизации. 

Метод предназначен для поиска середины области компромиссного решения неявно задан-
ных целевых функций в виде таблиц значений. 

Характерной особенностью метода является его расширенная область применения. Так, за-
дача оптимизации может быть разнонаправленной - часть целевых функций необходимо мак-
симизировать, а часть - минимизировать. Сами целевые функции могут быть унимодальными 
(иметь один экстремум в области допустимых решений) или не унимодальными (иметь не-
сколько экстремумов), линейными или нелинейными. Аргументы могут быть выражены коли-
чественно (численно) или качественно.  

Например, при выборе наилучшей машины по нескольким критериям, марка машины вы-
ступает в качестве аргумента, имеющего качественный характер, а различные критерии - в ка-
честве целевых функций. 

Несмотря на то, что основным назначением метода является работа с неявно заданными 
функциями, он может с успехом применяться и для решения задач оптимизации с явно задан-
ными функциями.  

Достоинствами метода являются расширенная область применения и гарантированное 
отыскание единственного оптимального решения, наилучшим образом удовлетворяющего всем 
критериям. 

Основным недостатком такого метода (как и всех методов на основе перебора) является 
большие потребляемые вычислительные ресурсы и время оптимизации. 

Алгоритм метода 
1. Постановка задачи оптимизации. Определение аргументов (проектных параметров) 

x1,x2,…,xn, целевых функций f1,f2,...,fn, типа экстремума каждой из них (max/min) и ограничений; 
2. Определение области допустимых значений аргументов для каждой из целевых функции 

на основе ограничений. Определение общей области допустимых значений аргументов.  
3. Построение таблиц значений целевых функций на основе аргументов с учетом общей 

области допустимых значений аргументов с учетом ограничений (рис. 1). Каждая такая таблица 
содержит несколько столбцов значений, соответствующих аргументам и столбец значений 
функции. 

 

 
Рис. 1.  Таблицы значений целевых функций 

4. Сортировка таблиц значений целевых функций в соответствии с типом экстремума каж-
дой из них (в порядке убывания при поиске максимума или в порядке возрастания при поиске 
минимума) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сортировка таблиц 
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5. Задается интервал поиска . В начальный момент она равен 1. После каждого цикла его 
значение увеличивается на 1 до количества строк в таблицах; 

6. Интервал поиска всегда начинается сверху таблицы. Из таблиц значений в пределах ин-

тервала поиска  определяются совпадающие наборы аргументов (рис. 3). Если найдены совпа-
дающие наборы аргументов во всех таблицах, то процесс оптимизации прекращается.  

 

 
 

Рис. 3.  Поиск оптимума 

 

7. Если совпадающих наборов аргументов в текущем интервале поиска  не найдено, то 
интервал поиска  увеличивается на 1 и выполняется переход к п. 6. 

8. Если найдено несколько совпадающих наборов аргументов (рис. 4), то предпочесть сле-
дует тот, у которого больше аргументов в верхней части таблицы (рис.4, поз. 1).  

 
Рис. 4. Наборы оптимальных значений: 1 - предпочтительное решение задачи; 2 - менее оптимальное решение 
 

Рассмотрим работу предложенного метода на нескольких характерных примерах. 
Пример 1. Рассмотрим многокритериальную задачу оптимизации двух явно заданных од-

номерных унимодальных целевых функций. 
2

1

2

2

( ) 20 (2 0,5 ) min;

( ) 10 (4 0,5 ) max.

f x x

f x x
 

Ограничения 

0 х 10 
Из графика (рис 5а) видно, что задача не имеет идеального решения - минимум функции f1 

не совпадает с максимумом функции f2. 
Экстремумы функций находятся в следующих точках 

1

2

min

max

4;

8.

f

f

x

x
 

Определим множество оптимальных решений Паретто. Для этого построим график зави-
симости одной функции от другой (рис 5б). На графике обозначим точки экстремума для одной 
и другой целевых функций. Часть графика между этими точками (1) и будет множеством опти-
мальных решений Паретто в которой необходимо искать компромиссное решение, т.е. одного 
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конкретного решения задача не имеет. Применим предложенный метод оптимизации для того 
чтобы определить компромиссное значение хк , которое удовлетворяет условиям поставленной 
задачи. 

 

Рис. 5. Многокритериальная задача оптимизации: а - графическое представление задачи;  

б - множество Паретто: 1 – множество оптимальных решений 

 
Согласно поставленной задаче оптимизации имеются два разнонаправленных критерия и 

один аргумент, который имеет следующую область определения 0 х 10. Общая область допу-
стимых значений аргумента совпадает с областью допустимых значений аргументов для каж-
дой целевой функции. Каждая таблица значений целевых функций с учетом общей области до-
пустимых значений аргументов и с учетом ограничений содержат по одному столбцу значений 
аргумента и одному столбцу значений функции. Значение шага дискретизации, которое опре-
деляет точность решения принято равным 0,01. Первая таблица сортируется по возрастанию, 
поскольку ищется минимум, вторая - по убыванию, поскольку ищется максимум. В результате 
получено значение х=6, f1=21; f2=9 при =2. Очевидно, что полученное решение совпадает с 
серединой области Парето (рис. 5б).  

Пример 2. Рассмотрим известную многокритериальную задачу выбора оптимальной марки 
автомобиля по трем критериям (табл. 1) [3].  

Таблица 1 

Параметры автомобилей 

Критерий (целевая функция) 
Аргумент (х) 

VW Golf Opel Astra Ford Focus Toyota Corolla 

Цена, 1000 Euro (f1) 16,2 14,9 14,0 15,2 

Расход топлива на 100 км, л (f2) 7,2 7,0 7,5 8,2 

Мощность, кВт (f3) 66,0 62,0 55 71 

 
В такой задаче нет явно заданных целевых функций. Аргумент (марки машин) является ка-

чественным. При этом необходимо выбрать автомобиль, который был бы достаточно мощным, 
с небольшим расходом топлива и стоил недорого. 

Условие задачи оптимизации выглядит следующим образом: 

f1 (цена)  min; 

f2 (расход топлива на 100 км)  min; 

f3 (мощность)  max. 
Ограничения 

х (VW Golf, Opel Astra, Ford Focus, Toyota Corolla). 
Предварительно проанализируем эту задачу с помощью критерия Парето. На рис. 6 приве-

дены точки, соответствующие маркам автомобилей. Из графика следует, что однозначного ре-
шения задачи нет. Автомобили марки Opel (рис. 6, поз. 2) и Ford (рис. 6, поз. 3) является Паре-
то-оптимальным решением. 

а        б 
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Рис. 6. Графическое представление параметров авто-
мобилей: 1 – VW Golf; 2 – Opel Astra; 3 - Ford Focus; 4 - 

Toyota Corolla 

 
Применим предложенный метод для реше-

ния этой задачи. Составим таблицы значений 
целевых функций, и отсортируем их (табл. 2). В 
результате работы предложенного метода мно-
гокритериальной оптимизации определен опти-
мальный автомобиль, которым оказался Opel 

Astra. Интервал поиска =3. 
Таблица 2  

Результат работы метода 

 

 f1 (цена)  min f2 (расход топлива на 100 км)  min f3 (мощность)  max 

 Ford Focus 14,0 Opel Astra 7,0 Toyota Corolla 71 

 Opel Astra 14,9 VW Golf 7,2 VW Golf 66,0 

 Toyota Corolla 15,2 Ford Focus 7,5 Opel Astra 62,0 

 VW Golf 16,2 Toyota Corolla 8,2 Ford Focus 55 

 

Приведенные примеры демонстрируют универсальность и простоту реализации разрабо-
танного метода многокритериальной оптимизации. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Таким образом, представлен метод 
условной многокритериальной оптимизации для неявно заданных целевых функций, отличаю-
щийся тем, что способен найти единственное оптимальное решение наилучшим образом удо-
влетворяющее всем критериям и учитывающий весовые коэффициенты этих критериев. 
Метод может быть использован для оптимизации унимодальных или не унимодальных целевых 
функций и отличается высокой универсальностью. Однако существенным недостатком пред-
ставленного метода является высокая ресурсоемкость. Направлением дальнейших исследова-
ний является устранение данного недостатка. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАФІТОВИХ ВКЛЮЧЕНЬ  

ПРИ АНАЛІЗІ МІКРОСТРУКТУРИ ЧАВУНУ 
 

Метою дослідження є розробка системи автоматизованого мікроструктурного аналізу для вирішення конкрет-

них задач. Створення планується в форматі окремих модулів під конкретні задачі матеріалознавства, що дозволить 

молодим науковцям, які позбавлені фінансування, вирішувати задачі, пов'язані з їх професійним спрямуванням. 

Елементом наукової новизни є питання розробки сучасної вітчизняної системи автоматизованого мікростру к-
турного аналізу на етапі аналізу графітових включень у чавуні. Викладено результати проведення мікроструктурного 

аналізу та обробки отриманих результатів, а також перелік використаного обладнання. 

У роботі сформульовано актуальність проблеми, пов’язаної з необхідністю переходу від стандартних методів 

мікроструктурного аналізу до сучасних, які є більш точними і потребують мінімум втручання людини. Дослідження 

проводились на зразках циліндричної форми. Матеріал КЧ35-10. У процесі цифрової обробки отриманих зображень 
використано метод Вейвлет аналізу. Для аналізу графітових включень для визначення відношення Ферит-Перліт 

встановлюються порогові рівні градації сірого так, щоб на нетравленому зразку можна було виявити графіт. Графіт-

на фракція використовується для розрізнення між графітом і перлітом, тому що їх схожість в відтінках сірого  робить 

їх практично невідмітними один від одного Після завершення аналізу, програма автоматично обчислює відсоток 

графітної фракції, яка зберігається в проміжний звіт. 
Практична значимість  полягає в тому, що розроблена програма в комбінації з можливостями сучасної цифро-

вої техніки для мікроструктурного аналізу дозволяє визначати параметри графіту точно і багаторазово. Пр ограмний 

пакет розробленj відповідно до міжнародного стандарту ISO 945-1:2008. Передбачена можливість автоматичного 

генерування звіту, заснованого на даних аналізу. 

Результати дослідження показали, що розроблена система є універсальною і може взаємодіяти з будь -яким оп-
тичним обладнанням (компактні цифрові металографічні мікроскопи, аналогові мікроскопи з цифровим окуляром, 

професійні цифрові металографічні мікроскопи), але яке, в свою чергу задовольняє вимоги, що висуваються при 

мікроструктурному аналізі. 

Ключові слова: мікроструктурний аналіз, графіт, чавун, система розпізнавання, матеріалознавство. 
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Проблема і її зв’язок з практичними задачами. У лабораторії металографії, завдання 
аналізу ступеня сфероїдизації графіту в чавуні, його розміру, форми і розподілу, а також 
відношення Ферит-Перліт, має вкрай важливе значення з точки зору контролю якості [1-5]. Так 
як чавун використовується у виробництві широкого спектру прецизійних виробів, верстато-
будівна промисловість є яскравим прикладом того, як контроль якості чавуну грає життєво 
важливу роль у виготовленні деталей, що вимагають підвищеної міцності і зносостійкості: бази 
і корпуси, станини верстатів, зубчасті колеса.  

Крім того, графіт, що міститься в чавуні допомагає погасити вібрації і шум від двигуна. 
Високоміцний чавун вибирають за його унікальні механічні властивості, він в свою чергу, доз-
воляє знизити рівень шуму і вагу, при одночасному зниженні собівартості. Метою мікрострук-
турного аналізу чавуну є отримання наступних важливих характеристик: 

тип графиту (форма); 
розподіл графиту; 
розмір графиту;  
ступень сфероїдизації графіту; 
процент включень графіту; 
відношення Ферит-Перліт. 
Аналіз досліджень та публиікацій. Для оцінки мікроструктури графіту в чавуні викори-

стовують міжнародний стандарт ISO 945-1:2008 [3,5,6]. Цей стандарт представлений трьома 
параметрами: тип (форма), розподіл і розмір графіту. Класифікація форм графітних включень, 
змінюється від I до VI. Тип VI вказує на кулясту форму (високоміцний чавун - графіт у вигляді 
куль), у той час як тип I відповідає ковкому чавуну (графіт у вигляді пластівців). Відсоток 
графіту, фериту і перліту відповідає величині, займаній кожною структурою в матеріалі. 
Визначення таких параметрів є класичним прикладом оцінки відсотка площі включень. 

Історично склалося так, що більшість лабораторій контролю якості здійснюють аналіз ча-
вуну за допомогою атласів методом порівняння [7,8,13,14]. При цьому оператор здійснює візу-
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альну оцінку параметрів шляхом порівняння реального зображення під оптичним мікроскопом 
(зазвичай при 100-кратному збільшенні) з атласом мікрознімків. Оскільки чавун зазвичай 
аналізується за кількома параметрами, порівняння різних графіків може зайняти багато часу. 
Оскільки результати інтерпретуються оператором, ця методологія може привести до неточних і 
часто невідтворюваних результатів, між різними операторами. Крім того, оператор повинен 
вручну ввести свої результати в електронні таблиці або звіт, що веде за собою виникнення но-
вих помилок. 

Для сучасної лабораторії контролю якості, завданням є створення повністю автоматизова-
ного виконання микроструктурного аналізу чавуну і документування результатів, в повній 
відповідності з ISO 945-1:2008 [6] або іншим міжнародним чи вітчизняним стандартом, усува-
ючи будь-які потенційні неточності [9-15]. 

Мета досліджень. Метою дослідження є розробка системи автоматизованого мікрострук-
турного аналізу для вирішення конкретних задач. Створення планується в форматі окремих мо-
дулів під конкретні задачі матеріалознавства, що дозволить молодим науковцям, які позбавлені 
фінансування, вирішувати задачі, пов'язані з їх професійним спрямуванням. Це викликано по-
требою у придбанні професійних автоматизованих комплексів, які звичайно вирішують широ-
кий спектр задач, але які потребують занадто великих капіталовкладень. 

Викладення матеріалу та результати. В даному дослідженні завдяки досягненням в об-
ласті цифрової мікроскопії, розроблено спеціальне програмне забезпечення в програмному па-
кеті Matlab на основі Вейвлет аналізу для реконструкції та подальшого аналізу зображення 
включень шаровидного графіту у структурі чавуну. Матеріал КЧ35-10. Оператор може прово-
дити аналіз отриманих зображень мікроструктури чавуну, згідно з широким спектром 
міжнародних стандартів. Протягом декількох натискань миші, нетравленний зразок може бути 
повністю проаналізовано на розмір графіту, форму, ступінь сфероїдизації і розподіл.  

При розгляді питання про вибір мікроскопа для аналізу чавуну, більш важливим, ніж циф-
рова роздільна здатність є розмір пікселя, точніше щільність пікселів. Використовуємо цифро-
вий компактний мікроскоп з наступними характеристиками: 

роздільна здатність: 2.0 Mpx; 
максимальна роздільна здатність: 1600×1200 px; 
коефіцієнт збільшення: 1Х ~ 1000Х (ручне); 
максимальна частота кадрів: 30 кадр/с; 
можливість створення знімків (JPEG, BMP), запис відео (AVI); 
фокус: 0-40 мм; 
інтерфейс: USB 2.0, USB 1.1; 
живлення: 5 В від USB; 
підсвітка: 8 LED; 
довжина USB-кабеля: 1.45 м; 
розміри мікроскопа (довжина і діаметр):140 мм та 40мм; 

Рис. 1. Цифровий компактний мікроскоп для проведення аналізу  

 
Цей мікроскоп має можливість здійснювати передачу зоб-

раження в градаціях сірого, що було одним з критеріїв вибору 
обладнання для експерименту, оскільки в розробленому про-
грамному забезпеченні аналіз чавуну може бути належним чи-
ном виконаний тільки в режимі градацій сірого (установка по-
рогових параметрів простіше, ніж в кольоровому режимі).  

Послідовність проведення аналізу. 
Для здійснення аналізу може бути використаний 

комп’ютер з мінімальними вимогами продуктивності. В першу чергу проводиться захоплення 
цифрового зображення поверхні заздалегідь підготовленого мікрошліфа, а потім на основі за-
кладених в програмному забезпеченні алгоритмів перетворення зображення здійснюють по-
дальший аналіз. 

Для аналізу графітових включень встановлюються порогові рівні градації сірого так, щоб на 
нетравленому зразку можна було виявити графіт (рис. 2). Після завершення аналізу, програма 
автоматично обчислює відсоток графітної фракції, яка зберігається в проміжний звіт. Ця фракція 
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буде використовуватися в подальшому при аналізі співвідношення перліт-ферит протравленого 
зразка. Графітна фракція використовується для розрізнення між графітом і перлітом, тому що їх 
схожість в відтінках сірого робить їх практично невідмітними один від одного. 

Для визначення відношення Ферит-Перліт встановлюються порогові рівні градації сірого 
для виявлення фериту (рис. 3).  

 

Рис. 2. Результати микроструктурного аналізу графіто-

вих включень 

Рис. 3. Протравлений зразок, для визначення співвідно-

шення ферит-перліт 

Оскільки графіт і перліт мають схожі значеннями в відтінках сірого, відсоток графіту вра-
ховується з попереднього аналізу на процентний вміст графіту. Для уникнення помилкового 
виявлення фериту застосовується морфологічний фільтр для виділення яскравих пустот в пер-
литі. 

Зображення аналізується відповідно до обраного стандарту (рис. 4). Після завершення 
аналізу, всі дані автоматично заносяться в таблицю результатів безпосередньо в програмному 
забезпеченні. На підставі заздалегідь визначеного шаблону, автоматично генерується звіт, що 
включає результати аналізу чавуну (рис. 5). Звіти, що містять відповідні дані аналізу і пов'язані 
з ними зображення, також можуть бути отримані з мінімальним рівнем підготовки.  

Рис. 4. Аналіз зображень відповідно до обраного стандарту  

Рис. 5. Результати мікроструктурного аналізу  
 

Відтворюваність дослідів перевірялася за кри-
терієм Кохрена. При цьому кількість порівнюва-
них вибірок становило m=4, кількість дослідів в 
серії - 35, обсяг кожної вибірки n=50, рівень зна-
чущості був прийнятий на рівні p=0,05.  

Результати обробки експериментальних даних 
наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Результати статистичної обробки експериментальних даних 

Діапазон радіусів графіту  
Критерій Кохрена 

G розрахунковий G табличний 

R1 0,3567 0,3720 

R2 0,3601 0,3720 

R3 0,3496 0,3720 

R4 0,3512 0,3720 
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Продовження табл. 1 

R5 0,3385 0,3720 

R6 0,3694 0,3720 

R7 0,3478 0,3720 

R8 0,3639 0,3720 

R9 0,3534 0,3720 

R10 0,3686 0,3720 

 

Для усіх отриманих експериментальних даних, розрахункове значення критерію Кохрена 
менше табличних значень.  

Таким чином, розроблений метод і експериментальний програмно-апаратний комплекс що 
його реалізовує дозволяють коректно відновлювати функцію розподілу графітових включень за 
розмірами.  

Похибка відновлення функції розподілу графітових включень за розмірами. 
Результати дослідження показали, що розроблена система є універсальною і придатна для 

роботи як з аналоговими мікроскопами з цифровим окуляром, так і з професійними цифрови 
металографічними мікроскопами. 

Висновок. Розроблена програма в комбінації з можливостями сучасної цифрової техніки 
для мікроструктурного аналізу дозволяє визначати параметри графіту точно і багаторазово, а 
втручання людини зведено до мінімуму.  

Програмний пакет розроблений відповідно до міжнародного стандарту ISO 945-1:2008. Пе-
редбачена можливість автоматичного генерування звіту, заснованого на даних аналізу.  

Напрямком подальшого вдосконалення методу, є створення бази даних для архівації та 
швидкого і легкого пошуку зображень і пов'язаних з ними даних, а також розширення можли-
востей системи для охоплення більш широкого спектру матеріалів (металів, порошків, покрит-
тів). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ВИРОБНИЦТВА СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ  

В ШАХТНИХ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВКАХ 
 

Мета. Метою даної статті є аналіз сучасного стану виробництва стисненого повітря та шляхів підвищення 

енергетичної ефективності компресорних установок в умовах шахт. 
Методи дослідження. У роботі використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження. Проведено 

аналіз сучасного стану парку компресорних установок, досліджено можливі схеми охолодження стисненого повітря 

між ступенями компресора та вибрано найбільш ефективну систему. 

Наукова новизна. Вдосконалено схему охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за допо-

могою пари «труба Вентурі-відцентровий сепаратор-краплевловлювач»; подальшого розвитку набуло дослідження 
щодо підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря. 

Практична цінність. Розроблена схема дозволить підвищити ефективність роботи турбокомпресора за раху-

нок оптимізації функціонування апаратів контактної системи охолодження стисненого повітря. Застосування даної 

системи охолодження дозволить зменшити енергетичну залежність та підвищити ефективність виробництва на 

підприємствах гірничо-металургійного комплексу. 
Результати роботи. Способи охолодження, які застосовуються в даний час, не завжди забезпечують зниження 

температури повітря до необхідного рівня, в той же час вибір більш ефективного способу охолодження є суттєвим 

резервом для вдосконалення функціонування гірничого устаткування. 

Аналіз показав, що більш ефективним є застосування саме контактної системи охолодження стисненого по-

вітря. Контактна система охолодження стисненого повітря для роботи гірничого устаткування дозволяє значно 
підвищити ефективність його функціонування. Разом з тим, аналіз цієї системи охолодження вказує на необхідність 

оптимізації її параметрів з метою мінімізації втрат. 

Найбільш прийнятним варіантом для застосування в якості апаратів контактної системи охолодження шахтних 

турбокомпресорів є система, що складається з змішувального пристрою типу труба Вентурі і відцентрового сепара-
тора-краплевловлювача. Запропонована принципова схема охолодження стисненого повітря між ступенями компр е-

сора за допомогою пари «труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач», з якої видно, що дана пара 

«труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач» є головним конструктивним елементом як контактних 

повітроохолоджувачів, так і охолоджувача циркуляційної води. Такий контактний апарат поєднує досить високу 

ефективність тепломасообміну з відносно невеликим гідравлічним опором. 
Тому, вдосконалення системи забезпечення шахт стисненим повітрям є одним з основних напрямків енергозбе-

реження у гірничій галузі. 

Ключові слова: турбокомпресори, енергетична ефективність, стиснуте повітря, пневмопостачання, енергозбе-

реження, енергоносії. 
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Постановка проблеми і стан її вирішення. Компресорні станції та установки є не-
від’ємною частиною промислових підприємств гірничої галузі. Повітряні компресори станов-
лять понад 80 % від загального парку компресорів. Таке велике поширення повітряних компре-
сорів пояснюється необхідністю використання стисненого повітря як найбільш зручного і порі-
вняно недорогого енергоносія. Основними перевагами стисненого повітря перед іншими енер-
гоносіями (природний газ, електроенергія, водяна пара) є простота й дешевизна його вироблен-
ня і транспортування до місця споживання. Системи виробництва та розподілу стисненого по-
вітря в промисловості споживають до 10 % електроенергії. На жаль, існує думка, що стиснене 
повітря коштує дешево, хоча лише 5-10 % спожитої електроенергії витрачається на здійснення 
корисної механічної роботи. Витрати на вироблення стисненого повітря становлять 5-15 % від 
собівартості продукції, а для деяких виробництв досягають 30 % та більше [7]. Тому, вдоскона-
лення системи забезпечення шахт стисненим повітрям є одним з основних напрямків енергоз-
береження у гірничій галузі.  

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням щодо підвищення ефективності компре-
сорних установок присвячені праці видатних науковців В.Ф. Мурзіна, П.П. Фролова, 
Ю.А. Цейтліна, В.Ф. Ріса, В.І. Самусі, Ю.І. Оксеня та ін. 

Стиснене повітря - найпоширеніший енергоносій. Він використовується практично на 
будь-якому підприємстві. Широкому застосуванню стисненого повітря, як енергоносія, сприя-
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ють його позитивні якості: пружність; швидка передача тиску; прозорість; нездатність до кон-
денсації (в умовах навколишнього середовища); нешкідливість; висока транспортабельність; 
необмежений запас у природі [10].  

Головна перевага стисненого повітря як енергоносія - це можливість використання техно-
логічних, малогабаритних та легких пневмоінструментів і пристроїв з високою питомою поту-
жністю. 

Але поряд з позитивними якостями і зручністю у використанні стиснене повітря як енерго-
носій має і недоліки: великі втрати через різні витоки (можуть досягати 10-40 %); висока собі-
вартість стисненого повітря через велику енергоємність його виробництва [12]. 

Виробництво стисненого повітря надзвичайно неефективний процес. За даними роботи 
[15], біля 90 % електроенергії, яка витрачається для його виробництва, губиться у вигляді теп-
лоти. Менше 10 % електроенергії, яка витрачається, перетворюється в корисну роботу. Погана 
конструкція і витоки в системах, зокрема, витоки повітря з розподільних трубопроводів сприя-
ють подальшому зниженню ефективності ще на 30-50 %. Ситуацію можна виправити встанови-
вши на компресор систему, яка дозволить використовувати викидну теплову енергію компре-
сора з користю (наприклад, підігрів води для технології, потреб підприємства або опалення). 
Такі системи називаються системами утилізації. Вони дозволяють підвищити загальний ККД 
компресора до 70-80 %. 

У роботі [13] визначено, що для оцінки досконалості процесів, що протікають в компресо-
рних установках, доцільно використовувати ексергетичний метод. Втрати ексергії в компресо-
рних агрегатах складають біля 50 % потужності, яка підводиться до їхніх приводних двигунів, 
37,3% енергії втрачається при транспортуванні стиснутого повітря по трубопроводу, 11% енер-
гії втрачається в пневмодвигунах і лише 2,5 % є корисною роботою. 

Отже, основними причинами низьких енергетичних показників компресорної установки 
[14] є непродуктивні втрати повітря, нераціональні режими охолодження компресорів при ви-
робництві стисненого повітря, нераціональне використання або не використання енергії тепла, 
яке відводиться від компресорних установок. 

Отже, дослідження щодо підвищення енергетичної ефективності компресорних установок є 
досить актуальним. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз сучасного стану виробництва стисне-
ного повітря  та шляхів підвищення енергетичної ефективності компресорних установок в умо-
вах шахт. 

Викладення основного матеріалу. Як машини для стиснення повітря широко використо-
вуються поршневі, відцентрові, а останніми роками й гвинтові компресори. Cпочатку всюди 
застосовувалися виключно поршневі компресори, які постійно вдосконалювалися. З появою 
великих промислових підприємств для задоволення їх потреб щодо стисненого повітря почали 
використовувати високопродуктивні відцентрові компресори, а в окремих випадках і осьові 
машини. У період спаду економіки в країнах СНД на підприємствах різко знизилися обсяги ви-
робництва, що привело до необхідності виведення з експлуатації великих компресорних стан-
цій та установок і насамперед відцентрових компресорів [11]. У боротьбі за зниження собівар-
тості продукції все більш широко використовуються енергозберігаючі технології, знижується 
споживання енергоресурсів, зокрема й стисненого повітря.  

У табл. 1 наведено дані про парк компресорів, які експлуатуються на підприємствах гірни-
чої промисловості України [7]. 

Таблиця 1 
Склад парку компресорів на підприємствах гірничої галузі України 

 

Типи компресорів, країна виробник Продуктивність, м3/хв  Загальна кількість за типами, шт 

Турбокомпресори, Росія 135; 250; 500 187 

Поршневі компресори, Росія, Німеччина 100 412 

Поршневі компресори, Росія, Україна 20-30;50 132 

Гвинтові компресори, Росія 20-50 200 

Гвинтові компресори, Росія, Україна 5 1215 

 
Аналіз засвідчує, що загальний стан компресорного парку у ряді галузей, зокрема провід-

них, не відповідає сучасним вимогам. На підставі досвіду, накопиченого у ВАТ «НВАТ ВНДІ 
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Компресормаш» (головної організації України з компресоробудування) [8], під час обстеження 
систем забезпечення стисненим повітрям промислових підприємств різних галузей промисло-
вого виробництва виявлений ряд типових недоліків:  

потужність компресорних станцій підприємств, створена в основному ще в доперебудовні 
роки з орієнтацією на великі обсяги випуску продукції, щодо потреб, які виникли на сьогодні, 
явно надмірна;  

компресорні станції часто оснащені морально і фізично застарілим устаткуванням, техніч-
ний стан якого характеризується як незадовільний;  

складне компресорне господарство вимагає значних витрат на утримання експлуатаційного 
та ремонтного персоналу, придбання запасних частин для компресорів, ряд з яких уже знятий із 
виробництва;  

системи повітропроводів громіздкі, з істотними доповненнями і змінами проектних схем, 
мають «тупикові» та невикористовувані ділянки, в яких утворюється волога, а в зимовий час – 
обмерзання, багато свищів, теч, нещільність арматури і т. п., це зумовлює втрати повітря, що 
набагато перевищують нормативні;  

здебільшого не налагоджений сучасний контроль вироблення і споживання стисненого по-
вітря, відсутні необхідні засоби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;  

відсутні ефективні засоби регулювання виробництва стисненого повітря. Пристосування 
компресорної станції до змінюваного режиму споживання здійснюється або вмиканням - вими-
канням агрегатів, або стравлюванням надмірного повітря в атмосферу, величина якого досягає 
50 % та більше від продуктивності компресора, - найбільш неефективний спосіб регулювання;  

постачання стисненого повітря підприємствам здійснюється, як правило, з центральної 
компресорної станції. На великих підприємствах деякі споживачі повітря віддалені на сотні й 
навіть тисячі метрів.  

У результаті в трубопроводах мають місце великі гідравлічні втрати, конденсатні пробки, 
теча, і віддалені споживачі зазнають нестачі повітря, що потрясає виробництво і призводить до 
значних збитків. 

На шахтах і рудниках розповсюдження одержали поршневі, гвинтові компресори та турбо-
компресори. 

У галузі великих продуктивностей найбільш ефективні відцентрові компресори (турбоком-
пресори). Перевага їх застосування визначається потребою у великих масах газу, стисненого в 
одній машині, більш високою надійністю та довговічністю роботи, поданням стисненого газу 
без пульсацій тиску [8]. Межі максимальної потужності відцентрових компресорів значно роз-
ширилися, на цей час експлуатуються відцентрові компресори продуктивністю до 1 000 м

3
/хв і 

більше.  
Як в процесі стиснення, так і в процесі підготовки стисненого газу перед подачею його 

споживачеві, стиснений газ охолоджується. Цим досягається істотне зменшення питомих ви-
трат електроенергії. Виносні повітроохолоджувачі, що застосовуються для цих цілей, не завжди 
забезпечують необхідне охолодження повітря [1]. Це пов'язано, в першу чергу, з погіршенням 
їх ефективності через забруднення теплообмінних поверхонь накипними відкладеннями вна-
слідок відсутності на шахтних компресорних станціях водопідготовки. При цьому, температура 
повітря на виході їх повітроохолоджувачів може досягати 75-90 °С (замість 35°С). Це несприя-
тливо позначається на показниках роботи турбокомпресорів. Крім того, забруднення збільшу-
ють гідравлічний опір апаратів по повітрю і воді. Перше, призводить до погіршення характери-
стики турбокомпресора через зростання падіння тиску на повітроохолоджувачі, друге до зни-
ження витрати охолоджувальної води, що призводить до збільшення температури повітря. 

Охолодження повітря в процесі стиснення в компресорних агрегатах обумовлене наступ-
ними факторами.  

Перший фактор - економічний. Охолоджуючи повітря, яке стискується, знижують його 
внутрішню енергію. Це приводить до зниження роботи на його стиснення. Чим інтенсивніше 
охолодження, тим менше витрачається електроенергії на стиснення повітря і вище ККД комп-
ресору.  

Другий фактор - безпека. При роботі компресорного агрегату змащування його рухомих 
елементів приводить до утворення нагару і вибухонебезпечних сумішей. Вибухонебезпечність 
нагару і сумішей збільшується з підвищенням температури стисненого повітря. Тому правила 
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експлуатації компресорів вимагають, щоб температура повітря після кожної ступені стиснення 
компресора в нагнітаючому патрубку на перевищувала 170 °С [16]. 

Тому, суттєвим резервом зниження енерговитрат при виробництві стисненого повітря є пі-
двищення ефективності системи охолодження турбокомпресорів. 

Аналіз показав, що більш ефективним є застосування саме контактної системи охолоджен-
ня стисненого повітря. Основною перевагою цього способу є висока інтенсивність теплообміну 
через відсутність розділяючих поверхонь, схильних до забруднення накипом, так як тут тепло-
масообмін протікає при безпосередньому контакті середовищ [2].  

Контактна система охолодження стисненого повітря для роботи гірничого устаткування 
дозволяє значно підвищити ефективність його функціонування. Разом з тим, аналіз цієї системи 
охолодження вказує на необхідність оптимізації її параметрів з метою мінімізації втрат.  

Ефективність роботи турбокомпресорів і їх енерговитрати також істотно залежать від сту-
пеня охолодження циркуляційної води в градирні.  

Застосовувані в даний час, для цих цілей, вентиляторні градирні мають цілий ряд істотних 
недоліків, до яких відносяться: значне винесення води в краплинному вигляді; її забруднення 
твердими частинками і продуктами руйнування зрошувачів; велика залежність ступеня охоло-
дження води від умов навколишнього середовища [5]. 

Підвищене крапельне винесення викликає необхідність в безперервному поповненні сис-
теми водою. Це, крім додаткових витрат, збільшує жорсткість води, що призводить до забруд-
нення тепловіддаючих поверхонь повітроохолоджувачів турбокомпресора.  

При цьому погіршується охолодження стисненого повітря між секціями турбокомпресора, 
що також призводить до підвищення витрат електроенергії, так підвищення температури повіт-
ря після проміжних охолоджувачів повітря на 10 °С збільшує питомі витрати електроенергії в 
середньому на 1,2 % [4].  

Ці чинники спонукають до пошуку нових, більш ефективних охолоджувачів циркуляційної 
води. 

Питання підвищення ефективності охолодження циркуляційної води досліджувалися в ро-
ботах Б.В. Проскурякова, Л.Д. Бермана, А.А. Гоголін, І.В. Брусилівського, А.Я. Носова, Ю.І. 
Ареф'єва  та ін. 

Найбільш прийнятним варіантом для застосування в якості апаратів контактної системи 
охолодження шахтних турбокомпресорів є система, що складається з змішувального пристрою 
типу труба Вентурі і відцентрового сепаратора-краплевловлювача [5,6]. На рис. 1 представлено 
принципову схему охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за допомогою 
пари «труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач», з якої видно, що дана пара 
«труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплевловлювач» є головним конструктивним еле-
ментом як контактних повітроохолоджувачів, так і охолоджувача циркуляційної води.  

Такий контактний апарат поєднує досить високу ефективність тепломасообміну з відносно 
невеликим гідравлічним опором [3]. 

У роботах [5,6] визначені раціональні параметри системи «труба Вентурі-відцентровий се-
паратор-краплевловлювач» для номінального режиму роботи турбокомпресора при нормальних 
початкових умовах. 

Рис. 1. Принципова схема охолодження стис-

неного повітря між ступенями компресора за допо-

могою пари «труба Вентурі-відцентровий сепара-
тор-краплевловлювач» I, II, III - неохолоджені сту-

пені компресора; 1- труба Вентурі; 2- відцентровий 

сепаратор-краплевловлювач; 3- вентилятор 
 

Як один з можливих шляхів підви-
щення ефективності виробництва стисне-
ного повітря в умовах шахт за доцільне 
встановити залежність раціональних па-
раметрів апаратів контактної системи охо-
лодження шахтних турбокомпресорів від 
режиму роботи та початкових умов. 

Висновки та напрямок подальших  
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досліджень. Аналіз сучасного стану питання виробництва стисненого повітря в компресорних 
агрегатах в умовах шахт, дозволив зробити такі висновки:  

Найбільш енергоємними споживачами електричної енергії шахт є стаціонарні установки – 
водовідлив, вентиляція, підйом, компресорні, які разом споживають понад 80 % усієї спожива-
ної електроенергії  шахти.  

Особливо великі витрати на вироблення стисненого повітря центральними компресорними 
станціями, які складають більше 30 % від усієї споживаної комбінатом електроенергії.  

Основними причинами низьких енергетичних показників компресорної установки є непро-
дуктивні втрати повітря, нераціональні режими охолодження компресорів при виробництві 
стисненого повітря, нераціональне використання або не використання енергії тепла, яке відво-
диться від компресорних установок. 

Ефективність роботи системи охолодження визначає економічність всього процесу одер-
жання стисненого повітря, а від її надійності залежить надійна та безпечна робота компресор-
ного агрегату.  

Отже, підвищення ефективності охолодження стиснутого повітря є першочерговим завдан-
ням, розв`язання якого підвищує енергетичну ефективність компресорної установки. 

Подальші дослідження будуть направлені на знаходження раціональних параметрів апара-
тів контактної системи охолодження в залежності від режимів роботи та початкових умов, що 
дозволить підвищити енергетичну ефективність виробництва стисненого повітря в шахтних 
компресорних установках. 
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РІШЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

WONDERWARE ДЛЯ КОНВЕРТОРНОГО ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ 
 

Мета. Метою цієї роботи є впровадження існуючого програмного забезпечення Wonderware та дослідження ін-

тегрування програмних продуктів у  автоматизовану  систему  керування конверторним виробництвом сталі, що дасть 
можливість надати широкий спектр  рішень з автоматизації для різних галузей промисловості. Дана робота створює 

умови для підвищення техніко-економічних показників за рахунок більш ефективного управління технологічними 

процесами, тому удосконалення та впровадження MES-систем є актуальною задачею. 

Методи дослідження. Для вирішення цього завдання виконано аналіз існуючих систем автоматизації виробничих 

процесів вітчизняних та закордонних вчених. Задачі вирішувалися з використанням сучасних методів управління 
технологічними та виробничими процесами в сталеплавильному виробництві, математичного моделювання. З вико-

ристанням методу пасивного експерименту досліджено можливості та переваги Wonderware. 

Наукова новизна. На основі аналізу  існуючих систем та рішень з автоматизації виробничих процесів виявлена 

необхідність більш тісної взаємодії MES-систем із суміжними інформаційними системами підприємства для підви-

щення ефективності виробничих процесів. Запропоновані системи управління виробництвом і технологічна плат-
форма Wonderware допомогають досягти максимальних робочих характеристик і ефективності виробництва. 

Практична значимість . На підставі результатів, отриманих у роботі, можна удосконалити системи управління 

процесом конверторного виробництва сталі шляхом модернізування існуючої системи за рахунок впровадження 

рішень автоматизації на основі програмного забезпечення Wonderware та виконати такі завдання: збір , обробки та 

обміну  основної інформації з іншими системами конверторного виробництва. Результати дослідження можуть вико-
ристовуватися на підприємствах, які займаються розробкою систем управління . Тому , розробка новітніх рішень ав-

томатизації керування виплавкою сталі є доцільною з технічної й експлуатаційної точок зору. 

Результати. Для вирішення задач автоматизації на основі програмного забезпечення Wonderware для 

конверторного виробництва розглянуто її основні властивості, компоненти, особливості впровадження в інших 

галузях промисловості. В роботі показана можливість впровадження технології Wonderware для конверторного 
виробництва сталі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що створює умови для підвищення техніко-економічних 

показників за рахунок більш ефективного управління технологічними та виробничими процесами. Для того, щоб 

збільшити продуктивність виробництва сталі необхідно провести додаткові дослідження та адаптувати дане 

програмне забезпечення для ефективного виробництва. 

Ключові слова: конвертор, Wonderware, виробництво сталі, системи керування, автоматизація. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями.  За останній час вияв-
лена необхідність більш тісної взаємодії MES-систем із суміжними інформаційними системами, 
такими, як системи управління ланцюгами поставок, взаємодії з замовниками, фінансовими си-
стемами підприємства як всередині підприємства, так і між взаємодіючими підприємствами для 
підвищення ефективності виробничих процесів. Тому, системи оперативного управління виро-
бництвом і технологічна платформа Wonderware, а також система партнерів Wonderware допо-
могають високопродуктивним організаціям досягти максимальних робочих характеристик і 
ефективності в ключових галузях виробництва, тому удосконалення та впровадження MES-
систем є актуальною задачею. 

Аналіз досліджень та публікацій. Розглянемо існуючі варіанти застосування сучасних 
технологій промислової автоматизації на прикладі одного з найбільших в Південній Африці 
підприємств – SCAW Metals, яка виробляє широкий асортимент сталевих виробів. Основні ви-
робництва SCAW Metals - виплавка сталі, виготовлення сталевого прокату і ливарні роботи. 
SCAW Metals поставили перед виконавцем проекту наступні цілі: забезпечення високого сту-
пеня керованості заводів з використанням звичайних SCADA/MES – технологій автоматизації, 
що мають системи оповіщення та моніторингу процесів; забезпечення гарантованого дотри-
мання термінів проектів для кожного заводу; інтеграція систем на всіх заводах, включаючи ін-
теграцію шести локальних систем, збір даних з контролерів різних виробників (Siemens, Allen 
Bradley і т.д.), створення централізованої системи моніторингу, можливість модернізації ПЗ з 
єдиного центру. Застосування Wonderware в металургійному виробництві дасть можливість  
підвищити техніко-економічні показники всього виробництва. 

Розглянемо систему управління машиною подачі кисню для конвертера 160 т на ПАТ 
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"Новолипецкий металлургический комбинат". АСУ ТП МПК №3 реалізовано на лінійці 
контролерів Allen-Bradley - ControlLogix. Система має багаторівневе резервування. Механічна 
частина - дві фурми для подачі кисню, одна знаходиться в положенні - заміна, інша в роботі.  

Система управління машиною подачі кисню конвертерного цеху ВАТ 
«Дніпродзержинського меткомбінат», м. Дніпродзержинськ, Україна. Система керування 
фурмами побудована таким чином, що зберігається повна працездатність однієї фурми при 
проведенні профілактичних робіт на другій фурмі. Завдяки використанню в системі управління 
двох програмованих контролерів SIMATIC S7-300 по одному на кожну фурму, вдалося 
домогтися того, що кожна фурма є самостійним об'єктом управління [1-9, 16, 17]. 

Постановка завдання. З аналізу наведених робіт, встановлено, що в конверторному вироб-
ництві сталі програмне забезпечення Wonderware на даний час не використовується. Для того, 
щоб збільшити продуктивність виробництва сталі необхідно провести додаткові дослідження 
та адаптувати дане програмне забезпечення для ефективного виробництва. Для вирішення по-
ставленого завдання необхідно модернізувати існуючу систему за рахунок впровадження 
рішень автоматизації конверторного виробництва на основі програмного забезпечення 
Wonderware та виконати такі завдання: збір основної інформації, обробки та обміну з іншими 
системами конверторного виробництва тощо. 

Викладення матеріалу та результати. Для вирішення задач автоматизації на основі про-
грамного забезпечення Wonderware для конверторного виробництва сталі розглянемо її основні 
властивості, компоненти, особливості впровадження в інших галузях промисловості та  застосу-
вання та металургійного виробництва.    

Програмний продукт Wоnderware [10] використовується в різних галузях підприємництва і 
різних сегментів ринку, його діяльність дуже поширена і спрямована на вдосконалення роботи.  

Програмне забезпечення Wonderware задіяне в різних галузях промисловості, у тому числі: 
управління нерухомістю, харчової, гірничо-металургійної, електроенергетичної, нафти і газу та 
води і стічних вод. Компанія Wonderware є підрозділом компанії Invensys - провідного поста-
чальника систем автоматизації та інформаційних технологій [10]. 

Компанія Klinkmann пропонує широкий асортимент програмних рішень для автоматизації ви-
робництва і технологічних процесів, включаючи широко відоме в світі програмне забезпечення 
людино-машинного інтерфейсу InTouch, єдину індустріальну платформу System Platform для опти-
мальної інтеграції виробничих завдань і постійно змінюються потреби замовників, рішення класу 
SCADA/HMI, системи оперативного управління виробництвом (MES) і інструменти організації 
інтелектуального виробництва на підприємстві (EMI) та ін. Програмне забезпечення компанії 
успішно використовується для автоматизації промислових об'єктів в різних галузях промисловості, 
включаючи енергетичну, нафтову/газову, хімічну, металургійну, металообробну, целюлозно-
паперову, харчову, водопостачання і каналізацію, транспортну, електронну та ін. 

Розглянемо програмні продукти компанії Wоnderware, центром Wonderware System 
Platform є «виробнича модель» - логічне уявлення фізичних процесів, керованих і контрольова-
них додатками Wonderware. Об'єктно-орієнтована технологія ArchestrA робить можливим 
конфігурацію, реєстрацію, доставку та підтримку інформації реального часу і архівної інфор-
мації простим натисненням кнопки миші. 

Wonderware System Platform включає (рис. 1) високопродуктивний сервер історичних да-
них з архівацією історії виробництва, ефективною компресією даних і автоконфігурацією ар-

хівування, що виключає дублювання роботи, і сервер 
управління промисловою інформацією, який значно 
спрощує організацію і доставку оперативної інформації 
для використання всіма службами організації чи 
підприємства [10-11]. 

Більш детально розглянемо компоненти програмного 
забезпечення Wonderware. Wonderware Development 
Studio надає комплексний набір інструментів для швид-
кої розробки і розгортання додатків Wonderware. Ядром 
Development Studio служить інтегроване компонентне 
середовище розробки, в рамках якого інженерний персо-
нал може займатися розробкою, тестуванням і розгортан-

 
Рис. 1. Архітектура Wonderware  

System Platform 
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ням будь-яких промислових додатків автоматизації. Не покидаючи середовища розробки IDE, 
користувачі можуть створювати ефективні і складні графічні подання та включати їх у HMI, 
SCADA, MES додатки або системи виробничого інтелекту. 

Програмний компонент Wonderware Historian є високопродуктивною базою даних реально-
го часу для промислових підприємств, яка пропонує можливості розширення до 500 000 тегів, з 
ще більшою продуктивністю при пошуку даних. Historian можна конфігурувати як окрему си-
стему збору та агрегації даних, чи як частину великої багаторівневої архітектури. Локальні за-
соби мають дані, що необхідні для докладного виявлення несправностей для того, щоб особи 
компанії, які приймають рішення, могли використовувати агреговані дані для порівняння про-
дуктивності виконання робіт за участю кількох робітників. 

Для географічно розподілених станцій Wonderware Historian є ідеальним рішенням завдяки 
своїй здатності підтримувати цілісність даних при обробці нестабільних, пізніх або окремих 
даних. Багатьом промисловим компаніям необхідний цілодобовий доступ до обробки даних, 
при цьому зберігаючи взаємну ізольованість керуючої та комерційної мереж. Wonderware 
Historian пропонує економічно вкрай вигідне рішення, яке задовольняє обом вимогам. Опція 
Redundant Historian (дублюючий архіватор) надає просте, економічно вигідне і доступне рішен-
ня, а також пропонує ефективну за вартістю взаємну ізоляцію керуючої та комерційної мереж. 
Завдяки доданої потужності та різнобічності Wonderware Historian Client, можна швидко 
візуалізувати порушення технологічних параметрів і прискорити прийняття рішень, пошук по-
милок і спроби оптимізації технологічного процесу виплавки сталі. Оскільки архіватор 
(Historian) підтримує SQL, дані процесу стають доступними для безлічі різних рішень щодо 
складання звітів. Historian є основним компонентом системної платформи та ArchestrA. 

У даний час компонент Wonderware HMI Reports - це інтуїтивно зрозуміле і просте у вико-
ристанні рішення для роботи з звітами з доступних на ринку. Wonderware HMI Reports дозволяє 
представляти різноманітні вихідні дані з Wonderware InTouch HMI і численних інших джерел в 
зручній уніфікованою формою звіту - швидко, легко, з мінімальними витратами. 

Система Wonderware HMI Reports значно скорочує час складання звітів, спрощує внесення 
змін і дозволяє конвертувати необроблені дані в придатну для використання інформацію. Звіти 
тепер можна створювати просто, швидко та економічно, розміщуючи їх потім на вбудованому 
веб-порталі, де вони будуть доступні для потрібних користувачів в будь-якому місці і в будь-
який час. Wonderware HMI Reports може працювати з інформаційним web-порталом підприєм-
ства Wonderware Information Server або іншими джерелами даних, що забезпечує максимальну 
доступність до звітності в рамках усього підприємства та за його межами [12].  

Wonderware Information Server надає єдине просте рішення по агрегуванню і поданням да-
них про функціонування та продуктивності підприємства через Інтернет або корпоративну ме-
режу. З його допомогою навіть мінімально навчанні фахівці, зможуть встановити, конфігурува-
ти і впровадити високоефективний інформаційний веб-сайт підприємства, що виключає потре-
бу у замовному програмуванні. За допомогою Information Server можна об'єднувати великі об-
сяги даних про процеси в змістовні виробничі звіти, що відповідають інформаційним потребам 
персоналу підприємства. Контент, отриманий від Wonderware Information Server, можна вбудо-
вувати в інші веб-портали, підвищуючи таким чином інформативність і корисність існуючого 
ІТ-порталу металургійного підприємства. 

Технологія ArchestrA являє собою розвинену програмну архітектуру для вирішення завдань ком-
плексної автоматизації металургійного підприємства та інформаційних служб. Архітектура ArchestrA, 
заснована на відкритих промислових стандартах, що використовує переваги найсучасніших техно-
логій, призначена продовжити термін служби вже існуючих систем. Також використання єдиної 
платформи ArchestrA дозволяє об'єднувати продукти компанії Invensys Operations Management для 
інтеграції системи управління підприємством InFusion ECS. Технологія ArchestrA ґрунтується на 
останніх технологіях Microsoft.NET, забезпечуючи найбільш ефективний набір інструментів для ро-
зробки програмних рішень для критичних режимів управління технологічними операціями виплавки 
сталі, виробничою діяльністю та обладнанням. 

Концепція побудови системи класу MES з використанням ПЗ Wonderware, де дані про хід 
виробничого процесу збираються з різних джерел - SCADA, PLC, ручне введення даних і т.п. 
Ці дані обробляються і зберігаються в централізованій базі даних. Бізнес-логіка обробки виро-
бничих даних визначається налаштуванням функціональних компонентів системи - Wonderware 
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Operations і Wonderware Performance. У свою чергу, після обробки виробничих даних керуючі 
впливу можуть бути передані як на екрани операторів, так і безпосередньо в SCADA або PLC 
(рис. 2). 

Рис. 2. Побудова MES на ПЗ Wonderware 
 

Розглянемо застосування програмного про-
дукту Wonderware для підприємств енергетич-
ної галузі.  

Маючи великий досвід і величезну базу вста-
новленого програмного забезпечення для додатків 
генерації звітів, передачі та розподілу даних, кор-
порація Wonderware пропонує нову альтернативу 
традиційним системам SCADA - системну плат-
форму Wonderware System Platform на основі тех-

нології ArchestrA. Фактори, як реструктуризація промисловості, скорочення витрат на виробництво 
електроенергії, зростаючий попит, інтеграція розподіленої генерації в системи енергопостачання, 
переміщують електроенергетичні компанії енергосистеми загального користування в динамічно 
складне навколишнє середовище, що вимагає забезпечити безперервний потік інформації в масш-
табованому, надійному та безпечному середовищі [13-15]. 

Розглянемо застосування програмного продукту Wonderware для підприємств нафтової та 
газової промисловості. Для досягнення максимальної ефективності при використанні технології 
Archestra, Wonderware запропонувала системну платформу System Platform як принципово нову 
альтернативу традиційним SCADA-системам в нафтовій і газовій промисловості.  

За допомогою об'єднання різних додатків в єдину систему отримали істотну економію ви-
трат для нафтової і газової промисловості, включаючи моніторинг виробництва, оптимізацію 
видобутку нафти і газу, поточний контроль і управління роботою трубопроводів. 

Метою впровадження АСУП для конверторів конвертерного цеху ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» є створення умов для підвищення техніко-економічних показників роботи конвер-
терів за рахунок більш ефективного управління технологічними та виробничими процесами. 
При цьому ефективність управління досягається за рахунок застосування сучасних методів 
управління технологічними та вирибничими процесами і використання новітніх технічних за-
собів автоматизації та програмного забезпечення в сталеплавильному виробництві. Пост 
машиніста дистрибутора, помітно відрізняється від попередньої моделі. Для візуального 
спостереження за технологічними процесами пульт обладнаний трьома моніторами, які за 
допомогою комп'ютерної графіки відображають все, що відбуваються під час операції виплавки 
сталі в конверторі. Крім цього, зображення супроводжується звітними цифровими показниками 
параметрів технологічних процесів та виробничих процесів [13-17]. 

До впровадження засобів автоматизації машиніст дистрибутора керував процесом 
виплавки сталі маючи під рукою лише свідчення контрольно-вимірювальних приладів, при 
цьому якісні показники сталі, що виплавляється від плавки до плавки багато в чому залежали 
від досвіду і практичних навичок машиніста дистрибутора. 

Зв’язок АСУП з АСУТП конверторного цеху, передача інформації з АСУТП до сервера 
АСУП: 

збір первинної обробки інформації з датчиків та первинних перетворювачів об’єктів 
конверторного виробництва сталі; 

дистанційне і логічне управління об’єктами автоматизації; 
автоматичним регулювання об’єктами автоматизації; 
автоматичним дозуванням матеріалів тракту сипучих та феросплавів; 
обміну інформацією з іншими системами конверторного цеху; 
представлення інформації оперативному персоналу конверторного цеху; 
архівування (зберігання даних за тривалий період часу); 
здійснення метрологічної повірки вимірювальних каналів і працездатності контролерів; 
інструментальні (для супроводу системи, налаштування прикладних програм, 

інформаційної бази). 
Зв’язок та передача інформаціъ з сервера АСУП до АСУТП конверторного цеху: 
консолідація даних в єдиному сховищі; 
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створення централізованого архіву технологічної інформації конверторного виробництва; 
можливість ручного введення даних про стан технологічних процесів на об'єктах 

автоматизації, не обладнаних автоматизованими джерелами даних; 
обробка (математична, статистична, структурна) даних; 
надання інформації, що зберігається в системі, за допомогою автоматизованих робочих 

місць (АРМ); 
організація доступу до даних для суміжних систем за стандартними протоколами і 

інтерфейсів для різних рівнів управління конверторного виробництва; 
горизонтальна інтеграція різнорідних джерел даних, що входять до складу об’єктів 

автоматизації, на базі єдиної архітектурної та програмної платформи; 
вертикальна інтеграція різнорідних джерел даних, що входять до складу об'єктів 

автоматизації, з корпоративної інформаційною системою управління підприємства; 
своєчасне надання необхідної інформації керівникам усіх рівнів. 
Висновок та напрямок подальших досліджень. Дослідження існуючого програмного за-

безпечення Wonderware показало, що є можливість доцільно впровадити та інтегрувати про-
грамні продукти Wonderware і можливості партнерських компаній, дозволять надати широкий 
спектр рішень для різних галузей промисловості.  

Від систем диспетчерського контролю та управління до комплексних систем оперативного 
управління – Wonderware пропонує технічні рішення для різних виробничих процесів, включа-
ючи виробництво хімічних препаратів, нафтову, гірничо-металургійну, газову та фармацевтич-
ну промисловість. 

Завдяки системній платформі Wonderware, побудованої на технології ArchestrA і програм-
ним рішенням Operations & Performance – клієнти Wonderware, пов’язані з автоматизацією 
промислового виробництва, отримали можливості для збільшення продуктивності, рентабель-
ності виробництва та ефективності функціонування підприємства в цілому.  

Від функцій збору даних, складання звітів і візуалізації процесів до передових систем 
управління процесами дозування й змішування, прикладними процесами та оперативного 
управління виробництвом - програмні рішення Wonderware дозволили задовольнити найвищі 
вимоги додатків промислової автоматизації. 

Можливе впровадження технології Wonderware для конверторного виробництва сталі кон-
вертерного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є створення умов для підвищення техніко-
економічних показників роботи конвертерів за рахунок більш ефективного управління техноло-
гічними та виробничими процесами. 

Дослідження впровадження програмного продукту Wonderware необхідне для того, щоб 
збільшити продуктивність виробництва сталі та необхідно провести додаткові дослідження та 
адаптувати дане програмне забезпечення для ефективного виробництва сталі та для цього пот-
рібно створити рішення автоматизації конверторного виробництва на основі програмного за-
безпечення Wonderware. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОАККУМУЛИРУЩИХ  

МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В КОМПЛЕКСЕ  
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель. Целью работы является оценка возможностей, уровня целесообразности и эффективности включения в 

структуру систем электроснабжения железорудных шахт автономных источников электрической энергии – мини-

гидроаккумулирующих электростанций на базе водоотливных установок. 

Методы исследования. Анализ реальных графиков потребления электрической энергии железорудными пред-
приятиями, на примере железорудных шахт Криворожского железорудного бассейна. Оценка разниц в оплате за 

потребляемую предприятиями энергию в ночное и дневное время. 

Научная новизна. Обосновано направление реализации этого процесса путем применения автономных источни-

ков производства электрической энергии в структуре систем электроснабжения железорудных предприятий. Предлага-

ется использовать в структуре систем энергосбережения железорудных предприятий энергию солнца и воздуха.  
Практическая значимость. Учитывая, что одним из значимых по уровню потребления электрической энергии 

является процесс откачки воды с подземных горных выработок – водоотлив, предложено использовать этот ком-

плекс для выравнивания графика потребления электрической мощности, для чего, в частности, как вариант, реко-

мендовано использовать гидроаккумулирующие миниэлектростанции. 

Результаты. Применение минигидроэлектростанций использующих энергию естественного водопритока в си-
стемах электроснабжения железорудных шахт позволило существенно выравнивать суточные графики электропо-

требления, повысить эффективность использования энергии и значительно снизить оплату генерирующим организа-

циям за потребленную электроэнергию этих видов предприятий. 

Ключевые слова: энергоэффективность, гидроаккумуляция, электрическая энергия, горные предприятия, энер-

госбережение. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями.  Крупнейшим источни-
ком добычи (около 90% общегосударственного), наличия потенциала и обеспечения основной 
части экспорта железорудного сырья (ЖРС) (до 65%) в Украине служит и будет служить еще 
минимум 50-85 лет Криворожский железорудный бассейн [1,2]. За почти 250 лет добычи в 
Криворожском регионе ЖРС глубины добычи при подземном способе достигли запроектных 
значений 1500-1750 м с перспективой до 2500 м, а в карьерах практически до 500 м [3,4]. Эти 
показатели, наряду с другими факторами, в силу естественных причин, внесли свои значимые 
отрицательные коррективы в экономические показатели процесса добычи ЖРС [1]. 

Понижение глубин добычи ЖРС, а так же ряд других в т. ч. вышеотмеченных технологиче-
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ских факторов, в комплексе возникающих, да и обреченных на дальнейшее возникновение эко-
номических проблем, влияют, прежде всего, на уровень себестоимости добываемого ЖРС [1]. 

Так, только за последние годы себестоимость добычи ЖРС в Украине при подземном спо-
собе возросла [1]. Вместе с тем, в этот период времени цены на ЖРС на мировом рынке сырья 
обрели тенденцию к снижению. Особенно неблагополучным в этом плане выглядел 2015 г., 
когда цена на ЖРС упала по сравнению с максимальной за последние 10 лет - в 2011 г., на 60%, 
что привело к тому, что рентабельность реализованной продукции железорудными предприя-
тиями Украины за это время снизилась в среднем белее, чем в 2 раза [1]. 

Анализ исследований и публикаций. Как показал анализ [1, 4], около 33 % от общего 
объема слагаемых себестоимости добываемого ЖРС составляет сегмент энергозатрат. В свою 
очередь около 90 % при подземном способе добычи ЖРС и более 50% при открытом – состав-
ляют электроэннергозатраты [5].  

Вышеприведенные цифры еще более впечатляют по факту неравномерности графиков по-
требления электрической энергии (ЭЭ) горнорудными видами предприятий. Особенно это ха-
рактерно для подземных способов добычи, где разброс уровней колебаний потребления элек-
трической энергии самый высокий из всей гаммы отечественных промышленных предприятий. 
Как свидетельствуют результаты исследований проф. А. В. Праховника и проф. В. П. Розена по 
этому показателю железорудные предприятия превосходят в несколько раз своих прототипов – 
угольных шахт [6,7]. В силу нынешней ситуации по разнице в уровнях оплаты предприятий за 
потребляемую ЭЭ в течение суток, когда разница между «ночным» тарифом и тарифом в часы 
«пик» достигает более, семи кратных значений, предприятия активно реализуют части своих 
«энергопроектов» в направлении перевода ряда энергоемких потребителей ЭЭ на функциони-
рование их в ночное время. И это действительно дало свои положительные результаты.  

Постановка задачи исследований. Целью работы является оценка возможностей, уровня 
целесообразности и эффективности включения в структуру систем электроснабжения желе-
зорудных шахт автономных источников электрической энергии – минигидроаккумулирующих 
электростанций на базе водоотливных установок.  

Изложение материала и результаты. На рис. 1,2 представлено семейство организационно 
оптимизированных графиков потребления ЭЭ отдельных железорудных шахт Криворожского 
железорудного бассейна за несколько последних лет. 

а - 15.02.2016 

 

б - 15.02.2015 
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Рис. 1. Уровни суточного потребления электрической энергии отдельными энергоемкими  

подземными потребителями ш. Родина (г. Кривой Рог) 

 
 

 
 

 

 

 

в  -15.02.2014 
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Рис. 2. Уровни суточного потребления электрической энергии отдельными энергоемкими 

подземными  потребителями ш. Октябрьская (г. Кривой Рог)  

 
Как следует из приведенных графиков в отдельные моменты суток, в силу приведенных 

организационных мероприятий уровни потребления ЭЭ водоотливными установками шахт све-
дены до минимума в дневные часы: пик, полупик. Однако в данный временной период эти 
«оргмеры» практически исчерпаны, а колебания уровней потребления ЭЭ железорудными 
предприятиями все еще далеки от оптимально ожидаемых. 

Вместе с тем, наряду с приведенными превентивными по своему характеру мерами для 
дальнейшего устранения этого экономически неблагоприятного для предприятий факта в по-
следнее десятилетие активно, исследуются возможности применения в структурах их систем 
электроснабжения так называемых возобновляемых автономных источников ЭЭ [8]. 

В частности, в ряде научных изысканий предлагается использовать в структуре систем 
энергосбережения железорудных предприятий энергию солнца и воздуха [8]. Это должно и 
может дать определенный эффект, но, к сожалению, уровень ожидаемости этого эффекта вряд 
ли будет столь значимым. 

Вместе с тем, пока мало исследованным представляется потенциал энергии воды, которая 
присутствует в значительном количестве во всех горных выработках горных предприятий из-за 
наличия подземных вод. 

При этом процесс добычи ЖРС, как в прочем и любого другого вида полезных ископае-
мых, подземным или открытым - карьерным способом сопровождается необходимостью есте-
ственной откачки подземных вод, накапливаемых в горнорудных выработках, на поверхность в 
специальные водосборники. 

Этот процесс обеспечивается так называемыми водоотливными установками.  
При этом важно, что уровни притока подземных вод в горных выработках не зависят от 

объемов добычи ЖРС, а определяются исключительно природой миграции подземных вод. 
 В последние годы предприятия одного региона искусственно пытаются изменять приток 

воды в той или иной шахте путем создания единого водоотливного коллекторного центра, в т. 
ч. используя для этого отработанные или законсервированные шахты.  

Но и в этом случае количество водопритока, а следовательно объема откачки воды, а зна-
чит и энергозатрат на этот процесс, не уменьшается.  

Последние, в лучшем случае, остаются прежними, хотя, как правило, по факту увеличива-
ются и значительно в силу необходимости наличия дополнительных перекачивающих ком-
плексов.  

На рис. 3 представлены действующие схемы откачки воды с конкретных железорудных 
шахт. Как видим, даже структурно, это непростой процесс, который, как отмечалось выше, со-
провождается значительным от 20 до 53% уровнем общего объема потребления электрической 
энергии подземными потребителями железорудной шахты [5], т.е. априори по виду, но реально 

в - 15.02.2012 
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по факту, ракурс тактики по использованию автономных источников ЭЭ, базирующихся на 
возобновляемых источниках, в структуре систем электроснабжения железорудных предприя-
тий следует направить на комплекс системы откачки подземных вод путем создания минигид-
роаккумулирующих электростанций.  

При этом, для достижения максимального эффекта необходима реализация такого алго-
ритма работы водооткачивающего комплекса, когда в часы максимума энергосистемы (утрен-
него и вечернего) этот комплекс вырабатывает электроэнергию за счет энергии воды, спускае-
мой с поверхности шахты или карьера, пополняя водосборник, а ночью эта вода откачивается 
на поверхность. 

В этом случае уровень потребление ЭЭ предприятием в часы максимума, когда энергия 
имеет максимальную цену, снижается и соответственно снижается плата за электроэнергию.  

Ожидаемо также, что при этом должны быть также улучшены режим работы системы элек-
троснабжения: снижены потери напряжения и энергии, улучшен коэффициент мощности и др.  

Рассмотрим энергетические составляющие анализируемого процесса для конкретной шах-
ты с реальными параметрами водопритока (рис. 3). 

Потенциальная энергия воды, находящейся на поверхности шахты или карьера  

HmgWвод , Дж,     (1) 

360106,3 6

VHmgH
Wвод , кВт·ч,    (2) 

где m - масса воды, кг; g - ускорение свободного падения, g=9,81 м/с
2
; H - статический напор 

или разность геодезических отметок, м; V – объем воды, м
3
. 

 

Рис. 3. Схемы водоотлива шахтных вод 

В гидрогенераторной установке энергия воды преобразуется в электрическую энергию, кВт·ч 

а  - ш. «Октябрьская» 

 

б - ш. «Родина» 
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Wэл=Wвод ген,     (3) 

где ген  - суммарный КПД гидрогенераторной установки: ген= турб СГ труб - соответственно 

КПД турбины, синхронного генератора, трубопроводов. 
Мощность, отдаваемая в сеть в часы максимума (tmax=6 час), кВт 

6

W

t

W
P эл

м акс

эл
ген .     (4) 

Это же количество воды потребуется откачать насосными установками, для чего потребу-
ется затратить энергию, кВт·ч 

нас

вод
нас

W
W ,      (5) 

где нас - суммарный КПД насосной установки; нас= дв нас труб - соответственно КПД двига-
теля, насоса, трубопроводов. 

Мощность, потребляемая из сети в ночные часы (tноч=7 час), кВт 

7

W

t

W
P нас

ноч

нас
потр .    (6) 

Экономия в оплате электроэнергии составит, грн 

Э=Wэл Сmax-Wнас Сноч ,    (7) 

где Э=Wэл Сmax-Wнас Сноч - стоимость 1 кВт·ч в часы максимума энергосистемы; Э=Wэл Сmax-

Wнас Сноч  – стоимость 1 кВт·ч в ночные часы. 
С учетом составляющих выражение можно представить, грн. 

нас

ноч
генм акс

C
C

mgH
Э

6106,3
.    (8) 

В общем случае экономия пропорциональна массе перекачиваемой воды и перепаду высо-
ты, а для концентрации воды, откачиваемой с горных выработок ночью и предполагаемого ре-
верса днем, необходимо наличие водосборника на дневной поверхности объемом около 6000 м. 
По факту такие водоприемники уже имеются в структурах отечественных шахт. 

Выводы и направление дальнейших исследований. 1. Применение минигидроэлектро-
станций использующих энергию естественного водопритока в системах электроснабжения же-
лезорудных шахт позволит существенно выравнивать суточные графики электропотребления, 
повысит эффективность использования энергии и значительно снизить оплату генерирующим 
организациям за потребленную электроэнергию этих видов предприятий. 

2. Реализация в практику работы горнорудных предприятий предложенных мероприятий в 
ближайшей перспективе, к примеру, применительно к конкретной шахте – ш. «Родина» (ПАО 
«Кривбассжелезрудком») позволит получить годовой экономический эффект, равный уровню 
3-х месячной платы за электроэнергию конкретной шахты. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВТРАТ БАЛАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ЗАПАСІВ  

І РОЗУБОЖЕННЯ ВМІСТУ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

У ЗАЛІЗОРУДНІЙ МАСІ 
 

Мета. Метою даної роботи є розробка метода і методики визначення збитку гірничовидобувному підпр иємству 

від величини втрат балансово-промислових запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин, 

які економічно доцільні з позицій галузі або народного господарства в цілому, на основі визначення мінімуму 

народногосподарських наслідків від втрат балансово-промислових запасів. 
Методи дослідження. При виконанні досліджень використано аналіз і узагальнення науково-технічних 

досягнень у галузі економічної оцінки від експлуатаційних втрат балансово-промислових запасів, які складаються зі 

збільшення витрат на виконання частини виробничих процесів, збиток від розубоження за вмістом якісних 

показників корисних копалин, що визначаємо сумою непродуктивних витрат на видобувні процеси і збагачення, а 

також зменшенням вмісту якісних показників корисного компоненту, який вилучається з надр. 
Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є встановлення збитку від втрат 

балансово-промислових запасів на конкретному гірничо-видобувному підприємстві, в залежності від того, які можливості 

для мінливості виробничої потужності по видобутку корисних копалин є на підприємстві при мінливості втрат балансово-

промислових запасів. У різних випадках збиток від втрат балансово-промислових запасів визначаємо за різними методи-

ками, що враховують відмінності економічних і гірничотехнічних умов. 
Практична значимість. Розроблена методика визначення збитку гірничовидобувному підприємству  в будь-

яких гірничо-геологічних умовах і при переході на більш перспективні системи дозволяє знизити втрати балансово-

промислових запасів до технічно можливого рівня. 

Результати. Методика економічної оцінки від втрат балансово-промислових запасів гірничовидобувному підп-
риємству у розрахунку на 1 т балансово-промислових запасів розроблена для умов, коли при різних варіантах видо-

бутку забезпечується однакове річне зниження робіт і погашення балансово-промислових запасів. При різних втра-

тах балансово-промислових запасів будуть різними виробнича потужність шахти (кар’єру), і витрати, що залежать 

від виробничої потужності шахти (кар’єру) і збагачувальної фабрики і будуть відрізнятися терміни відпрацювання 

родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Існуюча система еко-
номічних відносин у цілому така, що економічні інтереси підприємств, галузей і всього народно-
го господарства в області раціонального використання природних ресурсів дуже часто не збіга-
ються. У силу цього й економічна доцільність зниження або збільшення втрат балансово-
промислових запасів буде різною для різних рівнів керування. Економічно доцільний з позиції 
інтересів усього народного господарства рівень використання надр може виявитися невигідним 
для гірничовидобувної галузі і навіть збитковим для підприємства. Стосовно до умов економічної 
політики теперішнього часу, коли на повному госпрозрахунку знаходяться не тільки підприємст-
ва, але й галузі, термін «госпрозрахункові наслідки» не можна вважати вдалим. Краще розділити 
види збитку або економічних наслідків від втрат балансово-промислових запасів на конкретному 
гірничому підприємстві для наступних трьох рівнів ієрархії, це збиток від втрат балансово-
промислових запасів на конкретному гірничовидобувному підприємстві: для даного підприємст-
ва; з обліком наслідків для галузі; з урахуванням наслідків для народного господарства в цілому. 

Аналіз досліджень і публікацій. Економічно оцінити можна лише ті частини втрачених ба-
лансово-промислових запасів, які при сучасному рівні розвитку гірничовидобувного виробництва 
технічно можливо і економічно доцільно видобувати з надр для використання в народному гос-
подарстві. Тому економічними наслідками (збитком або ефектом) від втрат балансово-
промислових запасів можна вважати лише цілком реальні, але втрачені можливості одержати пе-
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вну економію завдяки зниженню втрат балансово-промислових запасів шляхом застосування тих 
або інших способів розробки, засобів механізації або методів організації гірничих робіт. Питання 
про технічну можливість зниження втрат балансово-промислових запасів у певних межах майже 
завжди може бути вирішене досить просто та однозначно [1-3,5-7]. У всякому разі практично 
майже в будь-яких гірничо-геологічних умовах перехід на більш перспективні системи дозволяє 
знизити втрати балансово-промислових запасів (зокрема корисних копалин), щоправда, також до 
певного технічно можливого рівня (≤5 %) [7,8]. Але не завжди зниження втрат балансово-
промислових запасів буде економічно вигідно з позицій усіх рівнів керування. 

У найбільш загальному випадку економічні наслідки від збільшення втрат балансово-
промислових запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин можуть бу-
ти як негативними, так і позитивними [7,10,16]. У більшості випадків збільшення як втрат балан-
сово-промислових запасів, так і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин, 
звичайно, приводить до збитку. Іноді ж деяке збільшення втрат балансово-промислових запасів 
або розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин може забезпечити істотне 
зниження витрат на видобуток балансово-промислових запасів і переробку вмісту якісних показ-
ників корисних копалин у залізорудній масі або збільшення видобутку балансово-промислових 
запасів, завдяки чому загальний економічний ефект виявляється позитивним. 

У деяких випадках збільшення розубоження за вмістом якісних показників корисних копа-
лин при відповідному зростанні виробничої потужності шахти (кар’єру) та зниженні собіварто-
сті видобутку балансово-промислових запасів і переробки вмісту якісних показників корисних 
копалин у залізорудній масі обумовлює не збиток, а ефект [6,7]. Таке можливо, наприклад, при 
наявності резерву потужностей на шахті (кар’єрі) і збагачувальній фабриці та значному збіль-
шенні об’ємів видобутку балансово-промислових запасів або у випадку переходу на системи 
розробки, що дозволяють не тільки збільшити виробничу потужність шахти (кар’єру), але й 
знизити собівартість видобутку та переробки. І навпаки, якщо виробничу потужність підприєм-
ства збільшити не можна, а отже, немає можливості знизити витрати на видобуток балансово-
промислових запасів і переробку вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній 
масі, то всяке розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин завдає шкоди, яка 
більша, ніж на більш ранній стадії видобутку балансово-промислових запасів і переробку вміс-
ту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі вона утворюється, чим вище ви-
трати на видобуток і переробку і чим менше внаслідок розубоження за вмістом якісних показ-
ників корисних копалин підприємство випускає кінцеву продукцію. Велике значення для еко-
номічної оцінки розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин має якість розу-
божуючого матеріалу. Наприклад, розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин 
породами з окисненими формами корисних копалин в 5-10 разів більш шкідливе ніж розубожен-
ня за вмістом якісних показників корисних копалин іншими породами [6]. 

Постановка завдання. Завдання полягає в тому, щоб обґрунтувати такий рівень втрат бала-
нсово-промислових запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин, який 
економічно доцільний з позицій галузі або народного господарства в цілому, на основі визначен-
ня мінімуму народногосподарських наслідків від втрат балансово-промислових запасів. Питання 
оцінки економічних наслідків від втрат балансово-промислових запасів необхідно розглядати ді-
алектично, беручи до уваги не тільки негативні наслідки, але й можливості забезпечення позити-
вних результатів, а також зміна їх у часі. Звичайно чим більші втрати балансово-промислових 
запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин, тим значніше збиток. 

Викладення матеріалу та результати. Економічні наслідки від втрат балансово-
промислових запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин визнача-
ються за допомогою багатьох факторів, і в першу чергу цінністю корисного компоненту та ви-
тратами на різних стадіях видобутку балансово-промислових запасів і переробки вмісту якіс-
них показників корисних копалин у залізорудній масі. Чим вище цінність корисного компонен-
ту та витрати на видобуток і переробку, тим значніше наслідок. Істотний вплив на них виявля-
ють місце проведення і етап гірничих робіт, на яких вони утворюються, а також економічне 
значення того або іншого підприємства в галузі. Крім того, вид втрат балансово-промислових 
запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин також впливає на їх 
економічні наслідки. Втрати балансово-промислових запасів і розубоження за вмістом якісних 
показників корисних копалин невід’ємні показники елементів того або іншого варіанта розроб-
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ки родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці. Їх мінливість, як правило, пов’язана із заміною 
одного варіанта системи розробки іншим, зміною його параметрів або яким-небудь вдоскона-
ленням систем розробки, технології або організації і планування гірничих робіт та їх маркшей-
дерського забезпечення. Повністю виключити втрати балансово-промислових запасів і розубо-
ження за вмістом якісних показників корисних копалин або неможливо, або економічно недо-
цільно. Тому й оцінювати збиток необхідно тільки від тієї їхньої частини, на яку їх можливо і 
економічно доцільно зменшити (порівняно з оптимальним варіантом розробки родовища, пок-
ладу, рудного тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин). 

Збиток від експлуатаційних втрат балансово-промислових запасів складається зі збільшен-
ня витрат на виконання частини виробничих процесів (розвідка з метою уточнення запасів, бу-
дівництво (реконструкція) шахти (кар’єру), підготовчо-нарізні роботи, буріння, заряджання та 
підривання) і зменшення цінності вмісту якісних показників корисного компоненту, що вилу-
чається з надр. Збиток від розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин визна-
чається сумою непродуктивних витрат на видобувні процеси (відбійка, випуск, доставка, під-
йом, транспортування), збагачення та металургійний переділ, а також зменшенням цінності ко-
рисних копалин, що вилучаються. Внаслідок збільшення втрат балансово-промислових запасів 
підприємство не тільки несвоєчасно вийде з ладу, але й у ряді випадків у процесі видобутку 
може знизити обсяг видобутку. Наприклад, залишення різного роду ціликів обумовлює скоро-
чення не тільки фронту очисних робіт, але й можливостей для збільшення видобутку. 

Внаслідок зростання розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин підп-
риємство при тому ж обсязі видобутку зменшує свою виробничу потужність за кінцевою про-
дукцією. У результаті в галузі виникає необхідність компенсації цього зменшення виробництва. 
Існує три шляхи такої компенсації: використання резерву інших підприємств (як правило, за 
рахунок збільшення витрат), будівництво та введення в експлуатацію нових видобувних і пере-
робних підприємств, закупівля продукції по імпорту. Забезпечення планового виробництва 
продукції вимагає від держави і галузі додаткових витрат. Вони зв’язані не тільки зі збільшен-
ням експлуатаційних витрат, але й залученням земель під нове підприємство, а також з виді-
ленням капіталовкладень і матеріалів на будівництво нових гірничих і переробних підприємств 
і в суміжні галузі народного господарства. Ця друга частина збитку від втрат балансово-
промислових запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин тим біль-
ша, чим вище ефективність розглянутого підприємства у порівнянні із замикаючими діючими 
або знову спорудженими гірничими підприємствами. До цієї ж частини може бути віднесений 
збиток від втрат балансово-промислових запасів, який виражається в тому, що на новому родо-
вищі, покладі, рудному тілі чи дільниці, що відшкодовує втрачені запаси, у зв’язку з гірничими 
роботами не тільки займається й порушується певна площа земель, але й змінюється водний 
режим, знижується продуктивність навколишніх земель і інших природних ресурсів. Втрати 
балансово-промислових запасів на одному родовищі, покладі, рудному тілі чи дільниці масиву 
твердих корисних копалин прискорюють порушення цілого комплексу природних ресурсів у 
районі іншого родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин. 
Значення такого непрямого впливу на природу може виявитися величезним, особливо якщо 
шахта (кар’єр) працює в комплексі зі збагачувальною фабрикою та металургійним заводом. 

Одна частина збитку від втрат балансово-промислових запасів віддзеркалюється на собіва-
ртості і прибутку гірничого підприємства, друга ж, більш значна по величині, - на економічних 
показниках гірничого підприємства не віддзеркалюється, виявляючи вплив тільки на економіку 
галузі та народного господарства в цілому. Тому, з погляду інтересів окремо взятого підприєм-
ства навіть дуже великі втрати балансово-промислових запасів нерідко представляються еко-
номічно виправданими, тим часом як галузь і народне господарство несуть величезний збиток.  

Народногосподарськими наслідками втрат балансово-промислових запасів і розубоження 
за вмістом якісних показників корисних копалин є зменшення (зростання) ефекту від розробки 
даного родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин в ціло-
му по галузі за винятком збитку, що наносять гірничі роботи природі, яка оточує шахту 
(кар’єр). Галузеві економічні наслідки втрат балансово-промислових запасів корисних копалин 
це є мінливість витрат на одержання заданого обсягу кінцевої продукції в масштабі галузі, що 
виникає в результаті мінливості втрат балансово-промислових запасів на даному підприємстві. 
Госпрозрахункові наслідки втрат балансово-промислових запасів для підприємства визначають 
зменшенням прибутку у результаті мінливості рівня втрат балансово-промислових запасів і ро-
зубоження за вмістом якісних показників корисних копалин на даному підприємстві. Як галу-
зеві, так і госпрозрахункові наслідки втрат балансово-промислових запасів, згідно [3,8], визна-
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чають розраховуючи на одиницю балансово-промислових запасів, що погашаються. Перелік 
вихідних показників для розрахунків економічних наслідків втрат балансово-промислових за-
пасів, їх умовне позначення і формули для визначення наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Вихідні показники для розрахунків економічних наслідків втрат балансово-промислових запасів 

 

Вихідні дані Джерела або формули для отримання вихідних показників 

Балансово-промислові запаси, Б, т 

За даними оцінки балансово-промислових запасів і окон-

туренням родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці 

масиву твердих корисних копалин 

Вміст якісних показників корисного компоненту у балан-

сово-промислових запасах, с, % 

За даними оцінки балансово-промислових запасів і окон-

туренням родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці 
масиву твердих корисних копалин 

Видобування балансово-промислових запасів, Д, т За даними обліку або за проектом 

Вміст якісних показників корисного компоненту у видо-

бутих балансово-промислових запасах, а, % 
За даними обліку або за проектом 

Коефіцієнт мінливості вмісту якісних показників корис-

них копалин, Kк, частки одиниць 
; ; 1т

к к к

б

ца
К К К Р

с ц

 

Коефіцієнт вилучення вмісту якісних показників корис-

них копалин з надр, Kн, частки одиниць 
; ; 1Т

н н н

б

ДцДа
К К К Р

Бс Бц

 

Валова цінність балансово-промислових запасів, цб, грн/т ;01,0 об сцц n

оiб сцц
1

 

Коефіцієнт вилучення вмісту якісних показників корис-

них копалин у залізорудній масі при збагаченні і металу р-

гійній переробці, Есм, частки одиниць 

За відпускною ціною або замикаючими витратами.  

За фактичними або проектними даними 

Собівартість видобутих балансово-промислових запасів, 

сд, грн/т 

За відпускною ціною або замикаючими витратами.  

За фактичними або проектними даними 

Собівартість транспортування видобутих балансово-

промислових запасів, стр, грн/т 

За фактичними або проектними даними 

Собівартість переробки видобутих балансово-

промислових запасах, спер, грн/т 

За фактичними або проектними даними 

Повна собівартість видобування, балансово-промислових 

запасів, їх транспортування і переробки вмісту якісних 

показників корисних копалин у залізорудній масі, ст, грн/т 

За фактичними або проектними даними 

Витрати на розвідку балансових запасів, Зр, грн/т брр ПЗ  - частка витрат на геологорозвідувальні роботи 

в оптовій ціні 

Питомі капіталовкладення (сумарні на гірничовидобув-

них та переробних підприємствах), Kу, грн/т 
За фактичними або проектними даними 

 
У даній методиці є деякі допущення, зокрема, собівартість видобутку балансово-

промислових запасів, їх транспортування і переробка 1 т залізорудної маси сТ і та ж собівар-
тість у розрахунку на 1 т корисних копалин балансово-промислових запасів сб пов’язані насту-
пною залежністю 

б
Т

с а
с

а
 або Т

б

с с
с

а
     (1) 

З обліком цього прийнято, що собівартість видобутку балансово-промислових запасів пря-
мо пропорційна тільки коефіцієнту мінливості вмісту якісних показників корисних копалин. В 
той же час відомо, що більша частина витрат на погашення геологорозвідувальних робіт, аморти-
зацію і гірничопідготовчі роботи залежить від величини втрат балансово-промислових запасів, а 
інша частина витрат на виконання процесів, починаючи з видобутку балансово-промислових за-
пасів із блоку і закінчуючи збагаченням, практично зовсім не залежить від розубоження за вміс-
том якісних показників корисних копалин. Друга неточність у тому, що сб - це витрати на 1 т ви-
добування балансов-опромислових запасів, а не на 1 т балансових запасів у надрах. На тому ж 
допущенні заснована і формула для визначення цінності втрат балансово-промислових запасів. З 
позиції економічних інтересів окремого гірничого підприємства оцінка втрат балансово-
промислових запасів може бути різною в залежності від того, які можливості для мінливості ви-
робничої потужності по видобутку балансово-промислових запасів є на підприємстві при мінли-
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вості втрат балансово-промислових запасів. У різних випадках збиток від втрат балансово-
промислових запасів визначається за різними методиками, що враховують відмінності економіч-
них і гірничотехнічних умов. 

Сьогодні у гірничотехнічній літературі передбачається визначати збиток від втрат балан-
сово-промислових запасів в основному у розрахунку на 1 т балансово-промислових запасів. 
Однак такий розрахунок правомірний лише в окремих випадках, коли при різних варіантах ви-
добутку забезпечується однакове річне зниження робіт і погашення балансово-промислових 
запасів. Проте й у цьому випадку умови порівняння варіантів дотримуються недостатньо. Адже 
якщо при двох варіантах забезпечується однакове річне погашення балансово-промислових за-
пасів, то при різних втратах балансово-промислових запасів будуть різними і виробнича поту-
жність шахти (кар’єру), і витрати, що залежать від виробничої потужності шахти (кар’єру) і 
збагачувальної фабрики. Або ж буде відрізнятися термін відпрацювання родовища, покладу, 
рудного тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин. Порядок розрахунків економічних 
наслідків втрат балансово-промислових запасів наведений у табл. 2. 

Якщо Q - маса балансових запасів, що погашаються; А - річна виробнича потужність шахти 
(кар’єру); t - термін їх служби, П і Р - втрати балансово-промислових запасів та розубоження за 
вмістом якісних показників корисних копалин у залізорудній масі, то при втратах балансово-
промислових запасів П1 виробнича потужність шахти (кар’єру) 

1
1

1
,

1

ПQ
А

t Р
      (2) 

а при втратах балансово-промислових запасів П2 

2
2

1
.

1

ПQ
А

t Р
      (3) 

Таблиця 2 

Порядок розрахунків економічних наслідків втрат балансово-промислових запасів 

Показник 
Формули для визначення розрахункових 

показників 

Недовиймання балансово-промислових запасів, т. 1 2( )П н нБ Б к к  

Повна собівартість видобування, транспортування та переробки у розр а-

хунку на 1 т балансово-промислових запасів, грн. 

1
б тов

к

с с
К

 

Цінність 1 т втрачених балансово-промислових запасів, грн. 
1 1 1εП б бц ц с  

Відшкодування за втрат балансово-промислових запасів на зниження 

собівартості видобування, транспортування і переробки, грн. 1 2

1 2

1 1
ДТП тов тов

к к

В с с
К К

 

Відшкодування за зниження втрат балансово-промислових запасів кори-

сного компоненту при переробці, грн. 2 1ε εи н бВ В ц  

Сумарне відшкодування за втрати балансово-промислових запасів, грн. П ДТП НВ В В  

Економічні наслідки від втрат балансово-промислових запасів у розра-

хунку на 1 т балансово-промислових запасів, грн. 1 1 2 2р П н н П нП ц к к В к  

Різниця у питомих капітальних вкладеннях по гірничим і переробним 

підприємствам, грн. 1 2у н у у нк Е к к Е  

Економічні наслідки втрат балансово-промислових запасів з врахуван-
ням різниці у капіталовкладеннях, грн. 

1 2 1 1 2

2 1 2

рк р н у у П н н

П н н у у

П П Е К К Ц К К

В К Е К К

 

 

Якщо П2<П1, то обов’язково повинно бути А2>А1. Тому при різному рівні втрат балансово-
промислових запасів і однаковому річному погашенні балансово-промислових запасів однако-
вої виробничої потужності (по кінцевому продукту) бути не може. Вона може бути однаковою 
лише по залізорудній масі і тільки при відповідному збільшенні розубоження за вмістом якіс-
них показників корисних копалин у залізорудній масі, тобто за умови 

1 2

1 2

1 1
.

1 1

П П

Р Р
      (4) 

При П2>П1 обов’язково Р1>Р2, тобто буде різна виробнича потужність шахти (кар’єру) по 
кінцевому продукту. 
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Висновки та напрямок подальших досліджень. Розроблена методика визначення збитку 
гірничовидобувному підприємству в будь-яких гірничо-геологічних умовах і при переході на 
більш перспективні системи дозволяє знизити втрати балансово-промислових запасів до технічно 
можливого рівня. Економічна оцінка від експлуатаційних втрат балансово-промислових запасів, 
що складаються зі збільшення витрат на виконання частини виробничих процесів, збиток від 
розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин, що визначаємо сумою непроду-
ктивних витрат на видобувні процеси і збагачення, а також зменшенням вмісту показників цін-
ності корисних копалин, що вилучаються з надр. Розрахунки на 1 т корисних копалин у балан-
сово-промислових запасах вельми умовні і в ряді випадків можуть привести до неповноцінних 
висновків. Однак у практиці роботи шахт (кар’єрів) дуже часто в силу вкоренілої системи пла-
нування виробнича потужність залишається однаковою незалежно від втрат балансово-
промислових запасів. Виходить, що річне зниження гірничих робіт не може бути однаковим 
при різних втратах балансово-промислових запасів і однаковому розубоженні за вмістом якіс-
них показників корисних копалин у залізорудній масі. З обліком цього методи визначення зби-
тку від втрат балансово-промислових запасів розраховуючи на 1 т корисних копалин у балан-
сово-промислових запасах можуть застосовуватися досить широко, але далеко не завжди. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК И ОСНОВАНИЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИХ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Цель. Проектирование оптимальных конструктивных решений с учетом конкр етных условий эксплуатации од-

на из главных инженерных задач. Для подпорных стен, применяемых на подрабатываемых территориях с горизон-

тальными и вертикальными перемещениями грунта, эта задача является особенно важной. 

                                                                 

 Тимченко Р.А., Кришко Д.В., Савенко В.А., 2017 
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Методы исследования. Многочисленные исследования поведения различных грунтов (лессовых просадочных, 
загипсованных, заторфованных, карстовых и т.п.) при замачивании показали, что их несущая способность и подат-

ливость (жесткость) находятся в тесной зависимости от степени их влажности. Результаты исследований, проведен-

ных поляризационно-оптическим методом, носят в основном качественный характер в силу ряда допущений, свя-

занных с масштабностью моделирования и идеализаций модели основания. Теоретической основой для моделирова-

ния методом эквивалентных материалов служит учение о подобии, которое является научным методом постановки 
эксперимента, обработки его результатов и распространения этих результатов на натуральные явления. Три теоремы 

теории подобия позволяют проанализировать уравнения, описывающие натурный и модельный процесс, вывести 

условия моделирования в виде критериев подобия и выбрать масштабные коэффициенты (константы подобия). В 

качестве грунта основания в моделях использовался суглинок нарушенной структуры. Моделью подпорной стенки 

принята подпорная стенка специального типа, а именно монолитная подпорная стена уголкового типа, которая имеет 
вертикальный и горизонтальный элементы на поверхности, которых, с контактной стороны, размещены опорные 

части и пустоты в виде усеченных пирамид одинакового размера и направленных меньшим основанием вглубь вер-

тикального и фундаментного элементов. 

Научная новизна. Разработке новых конструктивных решений подпорных стен способных воспринимать до-

полнительное воздействие от неравномерно деформируемого основания. 
Практическая значимость. Изготовление моделей основания и подпорной стенки позволит изучить процесс 

контактного взаимодействия подпорной стенки и деформируемого основания, а также получить математические 

закономерности их совместной работы. 

Результаты. Используя положения теории подобия, изготовлены модели основания и подпорных стен, имею-

щих жесткостные и прочностные характеристики, соответствующие натурному грунту и натурным конструкциям.  
Ключевые слова: модель основания, модель подпорной стенки, теория  подобия, контактное взаимодействие. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Проектирование опти-
мальных конструктивных решений с учетом конкретных условий эксплуатации одна из глав-
ных инженерных задач. Для подпорных стен, применяемых на подрабатываемых территориях с 
горизонтальными и вертикальными перемещениями грунта, эта задача является особенно важ-
ной. Экспериментальные исследования показали, что напряженно-деформированное состояние 
основания во многом определяется характеристиками конструкции условиями работы и нагру-
жения [1]. В связи с этим возникает необходимость в разработке новых конструктивных реше-
ний подпорных стен способных воспринимать дополнительное воздействие от неравномерно 
деформируемого основания. 

Анализ исследований и публикаций. В настоящее время данная проблема актуальна для 
подрабатываемых территорий и для просадочных грунтов, т.к. при сложных деформациях ос-
нования не всегда можно реализовать имеющиеся технические решения в виду их неприспо-
собленности к условиям работы. Существующие конструкции подпорных стен не рассчитаны 
на дополнительные усилия от горизонтального сдвижения грунта, который вызывает концен-
трацию напряжений в нижней части лицевой плиты, что соответственно приводит к разруше-
нию конструкции. 

Многочисленные исследования поведения различных грунтов (лессовых просадочных, загип-
сованных, заторфованных, карстовых и т.п.) при замачивании показали, что их несущая способ-
ность и податливость (жесткость) находятся в тесной зависимости от степени их влажности. При 
этом повышение влажности сопровождается снижением жесткостных характеристик основания, 
что может вызвать неравномерное оседание. Результаты исследований проведенных поляризаци-
онно-оптическим методом носят в основном качественный характер в силу ряда допущений, свя-
занных с масштабностью моделирования и идеализаций модели основания [2]. 

Постановка задачи. Целью исследований является подготовка моделей основания и под-
порной стенки, с применением положений теории моделирования, для изучения их контактного 
взаимодействия. 

Изложение материала и результаты. При моделировании применялся метод расширен-
ного подобия, в котором выдерживаются геометрические, механические и силовые аналоги с 
реальным объектом (рис. 1). 

Теоретической основой для моделирования методом эквивалентных материалов служит 
учение о подобии, которое является научным методом постановки эксперимента, обработки его 
результатов и распространения этих результатов на натуральные явления [3]. Три теоремы тео-
рии подобия позволяют проанализировать уравнения, описывающие натурный и модельный 
процесс, вывести условия моделирования в виде критериев подобия и выбрать масштабные ко-
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эффициенты (константы подобия) [4,5]. 
Напряженное состояние основания может быть представлено при моделировании решени-

ями задач теории линейно-деформируемой среды и теории предельного равновесия.  

Рис. 1. Схема лотка для моделирования контактного взаимодействия 

подпорной стенки и деформируемого основания: 1 - лоток; 2 - модель под-

порной стенки; 3 - грунт засыпки; 4 - грунт основания; 5 - груз;  6 - индика-

торы часового типа; 7 - рамка для установки индикаторов часового типа; 8 - 
металлическая пластина; b - ширина подошвы фундамента подпорной стен-

ки;  d - глубина заложения фундамента; h - высота подпорной стенки; y - вы-

сота подпора грунта 
 

Работа грунта в упругой стадии характеризуется двумя 
уравнениями равновесия и уравнением совместности, в пла-
стической – уравнением предельного равновесия 
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Два явления в натуре и в модели подобны, если в модели выдержаны равенства определя-
ющих критериев подобия и граничные условия. 

При подобном очертании подошв натурного и модельного инженерного сооружения (гео-
метрический масштаб αb=b':b) в сходственных точках должны выполняться соотношения 
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где н, , , c – масштабные коэффициенты соответственно для напряжений, объемного веса, 
угла внутреннего трения, сил сцепления. 

Записав уравнения (1-4) для модели, подставив вместо sin,,,, xzzx  их значение 

(5), составив из масштабных коэффициентов индикаторы подобия и приравняв их 1, получаем 
следующие критерии подобия при моделировании грунта 
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Необходимость  выполнения  условия і= b   обусловлена уравнениями равновесия и не 
зависит от области работы грунта. Подставляя значения масштабных коэффициентов, получаем 
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Равенство н= с и =1 определяется условием предельного напряженного состояния. 
Используя их, получим формулу, определяющую величину сцепления модельного грунта 
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Для углов внутреннего трения натуры и модели: tgφ  ́= tgφ. 
Важным при моделировании предельного состояния грунтового массива является учет 

объемных сил. C этой целью множитель подобия по объемному весу назначаем равным едини-
це. Тогда множители подобия модуля деформации и сцепления материала модели и основания 
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Подобрав определенный состав смеси, имитирующий грунт так, чтобы величины ее физи-
ко-механических характеристик удовлетворялись формулами (8), (9), получим искомый экви-
валентный материал. 

В качестве грунта основания в моделях использовался суглинок нарушенной структуры. Для со-
здания однородного основания грунт высушивали до полной потери влажности и измельчали путем 
растирания в ступе до порошкообразного состояния. После чего полученный порошок просеивали 
через сито с диаметром отверстий 0,5 мм. Учитывая необходимую влажность грунта, его плотность и 
объем определяли необходимое количество порошка и воды для его увлажнения. Увлажнение прово-
дили распылителем постепенно постоянно помешивая смесь. 

Основание из пасты укладывалось слоями по 15 мм (рис. 2), уплотнение выполнялось трамбов-
кой, выполненной в виде стержня с приваренным основанием круглого сечения весом 200 г.  

Рис. 2. Подготовка модели основания: а – послойная укладка смеси; б – общий вид лотка 

Для контроля плотности и влажности грунта каждые 100 мм по высоте отбирали две пробы для 
анализа. 

Определение физико-механических свойств модели основания проводилось с помощью 
полевой лаборатории ПЛЛ-9 (рис. 3) в соответствии с методикой [6]. Результаты физико-
механических характеристик отобранных проб приведены в табл. 1. Сравнительная характери-
стика грунтов представлена в табл. 2. 

Рис. 3. Настройка прибора: а – ПЛЛ-9; б – определение характеристик грунта 

Моделью подпорной стенки принята подпорная стенка специального типа (ПССТ) (рис. 
4б), а именно монолитная подпорная стена уголкового типа, которая имеет вертикальный и го-
ризонтальный элементы на поверхности которых, с контактной стороны, размещены опорные 
части и пустоты в виде усеченных пирамид одинакового размера и направленных меньшим ос-
нованием вглубь вертикального и фундаментного элементов.  

Под подошвой фундаментной плиты и с тыльной стороны вертикального элемента распо-
ложены два листа упругоподатливого материала из биополимера [7-9]. 

Таблица 1 
Результаты испытания проб 

Номер 
точки 

Глубина отбора пробы от 
верха массива, м 

Объемный вес, 
γ, т/м

3
 

Модуль деформации, 
Е, МПа 

Параметры сдвига 

tgφ φ° с 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,1 1,733 5,5 0,38 21 8,5 

2 0,2 1,732 5,3 0,33 18 8,0 

3 0,3 1,723 5,2 0,36 20 2,5 

4 0,4 1,683 4,8 0,61 31 2,5 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика грунтов 

Наименование грунта 
Физико-механические характеристики основания 

Е, МПа с, кПа γ, т/м
3
 φ, град. 

Натурный грунт 28 34 1,71 26 

Модельное основание 5,62 6,8 1,71 26 

Коэффициент перехода 1/5 1/5 1 1 

    а    б 

   

   а           б 
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Рис. 4. Модели подпорных стен: а – уголковая подпорная стенка; б – подпорная стенка специального типа 

С развитием деформирующей нагрузки во времени, то есть с вертикальными и горизон-
тальными перемещениями грунта по отношению к монолитной стене уголкового типа, после ее 
установки, происходит постепенное проникновения грунта в пустоты. Преждевременное за-
полнение пустот предотвращается листами упругоподатливого материала. 

Конструктивное решение модели подпорной стенки специального типа имеет такой набор 
факторов, который является оптимальным для смоделированного основания [10-13]. Значения 
факторов, при которых получено максимальное значение несущей способности подпорной 
стенки имеют следующие значения: контактная площадь опорных призматических участков – 

0,09 м
2
; объем полостей – 0,216 м

3
; угол резания – 90 . 

Формование моделей подпорных стен производилось с использованием металлической 
опалубки и полых структур, закрепленных на днище и с тыльной стороны вертикального эле-
мента с заданным шагом. 

Для изготовления моделей использовали бетон мелкой фракции на портландцементе M400 
с B/Ц = 0,37. В качестве мелкого заполнителя использовали кварцевый песок. Армировали об-
разцы металлической сеткой с ячейкой 10 мм. Приготовление бетонной смеси осуществляли в 
бетоносмесителе принудительного действия. Подвижность приготовленного бетона должна 
составлять 10...15 см. При этом заполнители (песок) должны быть высушены до постоянной 
массы при температуре не выше 80 ºС и охлаждаться до комнатной температуры. 

Укладка бетонной смеси производилась в форму вручную с виброуплотнением до появления 
на поверхности цементного молока. Одновременно с изготовлением моделей забивались кубики с 
размером ребра 150 мм. Испытание кубиков показало класс бетона С20/25. Технологически пра-
вильное выполнение работ обеспечило хорошее качество бетона без раковин и пустот. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Используя положения теории подо-
бия, изготовлены модели основания и подпорных стен, имеющих жесткостные и прочностные 
характеристики соответствующие натурному грунту и натурным конструкциям. В дальнейшем 
это позволит изучить процесс контактного взаимодействия подпорной стенки и деформируемо-
го основания, а также получить математические закономерности их совместной работы. 
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АНАЛІЗ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МОСТОВОГО КРАНА 

МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
 

Мета. Знаходження вразливих місць в конструкції мостових кранів, що вичерпали ресурс експлуатації, шляхом 

дослідження напруженого стану конструкції методом кінцевих елементів. Створення математичної моделі реального 

крана, що застосовується на підприємствах Криворізького басейну. 
Методика. Дослідження моделі виконувалось в SolidWorks корпорації Dassault Systemes. На даному етапі до-

сліджень враховувались статичні навантаження. Метод кінцевих елементів дозволив створити математичну твердо-

тільну модель крана, що досліджується. При наявності точних креслень конструкції та характеристик матеріалів, що 

в ній застосовується, з’являється можливість спрогнозувати найбільш вірогідні місця руйнування крану, та виявити 

сполучення факторів, при яких такі руйнування можливі. 
Наукова новизна. В результаті досліджень набуло подальшого розвитку застосування методу кінцевих еле-

ментів для запобігання критичних станів кранових конструкцій, що вичерпали ресурс експлуатації.  

Практична значимість. Запропонована методика дає можливість більш точно і з меншими витратами прогно-

зувати надійність кранових конструкцій, що вичерпали ресурс експлуатації. 

Результати. Достовірні результати досліджень напруженого стану, переміщень і частоти власних коливань 
можуть бути досягнуті за умови застосування в моделі матеріалів з характеристиками, що відповідають реальним 

матеріалам, реальних навантажень і при призначенні правильних кріплень елементів крана. Розроблена твердотільна 

математична модель крана для дослідження впливу зовнішніх факторів на напружений стан конструкції. Запропоно-

вана методика дослідження дозволяє швидко і з незначними витратами виявити найбільш суттєві фактори, що мо-

жуть впливати на рівень безпечної експлуатації крана. Наведені результати впливу зовнішніх статичних навантажень 
на напружений стан в елементах конструкції, прогини конструкції та її власні частоти. 

Ключові слова: мостовий кран, метод кінцевих елементів, САПР, надійність конструкції крану. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. На підприємствах 
України і сьогодні експлуатується велика кількість мостових кранів, що випрацювали свій ре-
сурс та були виготовлені більш ніж 30-60 років тому [1]. Особливістю цих кранів є те, що при 
їх проектуванні та виготовленні використовувались методи та матеріали, що не відповідають 
сучасним вимогам. Зокрема, застосовувались конструктивні рішення, які призводили до підви-
щеної концентрації напружень в конструкції, а в якості матеріалів застосовувались низькоякісні 
сталі схильні до крихкого руйнування [2]. Недосконалість методів розрахунків і матеріалів 
примушувало розробників приймати завищені коефіцієнти запасу міцності, що з одного боку 
збільшувало надійність конструкції, а з іншого - значно збільшувало її вагу і власні прогини. 

                                                                 

 Сахно С.І., Янова Л.О., Пищикова О.В., 2017 
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Проте, враховуючи скрутний фінансовий стан більшості підприємств України, на багатьох 
з них продовжується експлуатація застарілої техніки, що час від часу приводе до аварій і навіть 
людських жертв. Зрозуміло, що в цих умовах експлуатація застарілих кранів можлива лише за 
умов, що відома точна картина розподілення напружень в конструкції і ці напруження не пере-
вищують граничних станів при комбінації самих несприятливих факторів.  

Методики дослідження конструкцій, що застосовуються в даний час, не дозволяють безпо-
середньо виміряти напруження, що виникають при роботі конструкції. Вразливість тих чи ін-
ших елементів, як правило, виявляється тільки після їх руйнування. Однак метод кінцевих еле-
ментів дозволяє створити математичну твердотільну модель крана, що досліджується. При на-
явності точних креслень конструкції та характеристик матеріалів, що в ній застосовується, 
з’являється можливість спрогнозувати найбільш вірогідні місця руйнування крану, та виявити 
сполучення факторів, при яких такі руйнування можливі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Можливість використання методу кінцевих елементів для 
дослідження напруженого стану кранових конструкцій розглядалася як в Україні [3], так і за 
кордоном [4-8]. Частину [3-5] досліджень було націлено на виявлення самої можливості вико-
ристання метод кінцевих елементів для моделювання напружених станів в кранових кон-
струкціях, а також на пошук оптимальних методів моделювання конструкцій. Іншу частину до-
сліджень [6-8] було спрямовано на оптимізацію конструкції кранів з метою зниження її мета-
лоємності і підвищення жорсткості на стадії проектування. 

Постановка завдання. Для України більш актуальним є дослідження напруженого стану 
конструкцій кранів, що вичерпали експлуатаційний ресурс з метою забезпечення їх гарантова-
ної надійної і безпечної роботи.  

У зв'язку з цим у даному дослідженні поставлено завдання створення математичної моделі 
реального крана, що працює за його кресленнями і дослідження його напруженого стану мето-
дом кінцевих елементів.  

Дослідження повинні виявити найбільш небезпечні місця конструкції і чинники здатні 
сприяти її руйнуванню. На даному етапі досліджень розглядаються тільки статичні впливу на 
конструкцію. 

Викладення матеріалу та результати. Об'єкт досліджень - двобалочний мостовий кран 
вантажопідйомністю 10 т, що застосовується на підприємствах Криворізького басейну. Кранові 
балки мають коробчастий перетин і зварені з сталевого листа.  

Для забезпечення геометричної стійкості стінок усередині короба приварені великі 
діафрагми, а для рівномірної передачі навантаження від підвізкової рейки на стінки всередині 
короба приварені малі діафрагми. Конструкція крана також включає кінцеві балки і вантажний 
візок.  

Для спрощення розрахунків, на даному етапі досліджень в конструкцію не включені гале-
реї. 

Основні характеристики крана наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні характеристики мостового крана 

 

Характеристики Значення 

Візок 

Вантажопідйомність нетто головного підйому  10 т 

Висота головного підйому  10 м 

кратність поліспаста головного підйому  3 

Геометричні параметри крана 

база 4,9 м 

проліт 28,6 м 

Установчі розміри крана й візка 

база візка 1,485 м 

колія візка 2,0 м 

висота крана від рівня головки рейки 2,31 м 
 

 
 

Геометрична модель. Для проведення аналізу методом кінцевих елементів геометрична 
модель крана була виконана відповідно до технічної документації на кран мостовий електрич-
ний УХЛ1.  
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Модель виконана в системі SolidWorks корпорації Dassault Systemes. 
На рис. 1 показано основні елементи досліджуваного мостового крана. 

Рис. 1. Геометрична модель: а - 

тестований мостовий кран, б - візок 

мостового крана 

 

У табл. 2 наведено маси 
основних елементів крана. 

 

 

Таблиця 2 

Маси основних елементів крана 

Елемент Значення, т 

Загальна маса крана 39,89 

Маса головної балки 14,48 

Маса кінцевої балки 1,99 

Маса вантажного візка 4,97 

 

Досліджуваний кран має коробчасту конструкцію, в якій в якій один розмір (товщина 
стінок) істотно нижче інших. Даний тип конструкції має найменшу загальну висоту моста і 
велику втомну міцність. 

Оскільки товщина стінок значно менше, ніж інші розміри, цифрова твердотільна модель 
була побудована такою що складається переважно з листових елементів. 

Модель представлено 261 компонентами, 38 з яких є унікальними (є основою для кло-
нування інших компонентів). 

Особливості створення моделі для аналізу методом кінцевих елементів. Достовірні ре-
зультати досліджень напруженого стану, переміщень і частоти власних коливань можуть бути 
досягнуті за умови застосування в моделі матеріалів з характеристиками, що відповідають реаль-
ним матеріалам, реальних навантажень і при призначенні правильних кріплень елементів крана. 

З огляду на те, що більшість елементів конструкції крана виготовлено з конструкційної 
сталі Ст3 (табл. 3), для листових елементів головних і кінцевих балок в якості матеріалу також 
прийнята сталь Ст3 з наступними характеристиками (табл. 3). 

Таблиця 3 

Дані про матеріал, який використано в обчисленнях для листових виробів  

Властивість Позначення Значення 

Модуль пружності E 210×103 Н/мм2 

Коефіцієнт Пуассона ν 0,28 

Масова щільність ρ 7800 кг/м3 

Межа плинності ζ 235 Н/мм2 

У статичних дослідженнях навантаження на кран складаються з навантажень від власної 
ваги крана і навантаження від ваги вантажу. Вага твердотільної моделі крана становить 21,32 т. 
Вага крана - прототипу по паспорту становить 39,89 т. Різниця у вазі моделі і прототипу вини-
кає через відсутність в моделі механізмів, галерей, ремонтного майданчику та інших навісних 
елементів. Компенсація різниці у вазі прототипу і моделі проведена за рахунок введення в мо-
дель розподіленої маси: 1227 кг на опорну плиту вантажного візка і по 8152 кг на зовнішні бо-
кові листи головних балок. 

Вага вантажу враховується прикладанням дистанційного навантаження 10000 кг до ван-
тажного візка. Дистанційне навантаження розташоване на відстані 5 м нижче від місця жорст-
кого кріплення. 

Схему прикладання навантажень показано на рис. 2 
В якості глобального прийнятий тип контакту «Пов'язані» з параметром «Несумісна сітка». 

Для забезпечення достовірності розрахунків, зв'язок між елементами конструкції крана та рей-
ками реалізовано за рахунок введення в твердотільну модель віртуальних площин, геометрія 
розташування яких відповідає геометрії розташування контакту між колесами і рейками.  

  а    б 
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Рис. 2 Схема докладання зовнішніх 
навантажень 

 

Для моделювання контакту між 
рейкою і колесом крана площина має 
форму трикутника з вершиною, що 
розташована в точці контакту рейки і 
колеса. Лінію контакту між колесом 
вантажного візка і рейкою змодельо-
вано площиною, що має форму пря-
мокутника. Між відповідними площи-

нами та місцями кріплення букс встановлено з’єднання типу «жорсткий зв’язок». 
Площини, що моделюють контакт між колесами крана і рейкою мають кріплення «Довід-

кова геометрія» з вільним обертанням навколо відповідних місць кріплення. Для одного з при-
водних коліс задане обмеження переміщення по всім осям, для іншого - вздовж рейки та в вер-
тикальній площині, для неприводних коліс - обмеження переміщень накладено лише в верти-
кальній площині, рис. 3. 

Рис. 3 Схема кріплень моделі 
 

Розрахунок напруженого стану і переміщень. 
Перед розрахунком напруженого стану була 
розрахована сітка моделі, рис. 4.  

При створенні сітки були використані насту-
пні параметри: сітка на основі змішаної кривизни, 
максимальний розмір елемента - 190 мм, мініма-
льний розмір елемента - 7,65 мм, мінімальне чис-
ло елементів в окружності - 8, співвідношення 
збільшення розміру елемента - 1,6. 

У дослідженні прораховувалося 255 363 вузлів і 116 052 елементів. 

Рис. 4 Епюра якості сітки 
 

В результаті аналізу були визна-
чені місця концентрації напружень в 
конструкції, максимальні деформації 
і параметри власних коливань крана. 

Максимальний статичний про-
гин головної балки в центрі прольоту 
під дією власної ваги становить 24,0 
мм, від власної ваги і ваги вантажу 
10 т складає 31,6 мм, рис. 5, що мен-

ше допустимого 28600/600 = 47,6 мм. 
Аналіз показав, що досліджувана конструкція крана має високий запас міцності 

Рис. 5 Епюра переміщень мостово-

го крана при спільному впливі власної 

ваги і ваги вантажу  
 

Максимальна напруги в 
середній частині не 
завантаженого крана становить 
σ=37,07 MПa, завантаженого 
вантажем 10 000 кг – 66,88 МПа, 
рис. 6.  

Найбільші напруження в 
завантаженій конструкції 

складають 96,14 МПа і знаходяться в місці примикання зовнішньої (по відношенню до головної 
балки) стінки кінцевої балки до надбуксового листа. 

 
.  
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Рис. 6 Розподіл напружень в головній балці. Епюра Iso з 
нижнім порогом напруженьг 30 МПа 

 

Визначення власних частот. Частотний аналіз 
- дозволяє здійснювати розрахунок власних частот 
конструкції та відповідних форм коливань. При 
збігу власних частот з частотами впливів зовнішніх 
зусиль в конструкції виникає явище резонансу, яке 
часто веде до передчасного руйнування найбільш 
резонуючих елементів. Для запобігання резонансу, 

конструкція повинна мати власні частоти, розташовані в нижчій області, ніж частоти збуджую-
чих зусиль. Для обчислення власних коливань використовувалася рішальна програма FFEPlus. 
Розраховувалися перші 6 частот власних коливань крана без вантажу та з вантажем. Результати 
досліджень наведено в табл. 4-6. 

Таблиця 4 

Список власних частот мостового крана 

 

Номер режиму  
f, Герц 

конструкція без вантажу  конструкція з вантажем 

1 2,8244 2,9883 

2 3,7283 3,0316 

3 4,8225 3,835 

4 6,2857 6,3515 

5 8,5768 8,7684 

6 9,1286 9,1296 

 
Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що найбільш значущими є 

коливання уздовж осі Y (вертикальна вісь) і осі Z (уздовж підкранової балки). Коливання 
уздовж осі X (уздовж головної балки) істотні тільки на частоті 3,83 Гц. По осі Y найбільший 
масовий вплив має частота 3,03 Гц, по осі Z = 2,98 Гц. 

Таблиця 5 
 

Масова участь моделі в коливаннях щодо осей локальної системи координат (конструкція без вантажу)  

 

Номер 

режиму  
Частота, Гц Напрям X Напрям Y Напрям Z 

1 2,8244 0,018701 4,4537e-007 0,67763 

2 3,7283 0,015267 0,76082 0,00027284 

3 4,8225 0,86971 0,011703 0,0079799 

4 6,2857 0,00019662 5,2563e-007 4,2417e-005 

5 8,5768 0,0001223 2,0593e-007 1,1517e-007 

6 9,1286 0,029764 4,1068e-005 6,3598e-006 

  Сума X=0,93376 Сума Y=0,77256 Сума Z=0,68593 

 

Таблиця 6 

 
Масова участь моделі в коливаннях щодо осей локальної системи координат (конструкція з вантажем) 

 

Номер  

режиму  
Частота, Гц Напрям  X Напрям Y Напрям Z 

1 2,9883 0,069874 0,062469 0,36831 

2 3,0316 0,0013032 0,7358 0,039405 

3 3,835 0,72902 0,010043 0,023924 

4 6,3515 0,12187 0,00033852 0,00037539 

5 8,7684 0,0015358 3,5804e-006 2,88e-011 

6 9,1296 0,022679 6,6803e-005 7,9101e-006 

  Сума X=0,9716 Сума Y=0,80873 Сума Z=0,74872 
 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Згідно існуючих методик для розрахунку 
металевих конструкцій мостових кранів та їх елементів використовують метод граничних 
станів, який встановлює дві групи граничних станів [9]: 
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по вичерпанню конструкцій крана несучої здатності; 

по досягненні умов, що порушують нормальну експлуатацію крана. 

До другої групи граничних станів відноситься і максимальний прогин конструкції. 

Отримані в дослідженні результати дозволяють зробити висновок, що конструкція крана, 

що розглядалась має високий запас міцності.  

При межі плинності 230 МПа, максимальні напруження в конструкції складають 96,14 

МПа в місцях найбільшої концентрації напружень і 67 МПа в середній частині головної балки. 

Тобто запас міцності складає від 3,4 до 2,4.  

У той же час запас жорсткості конструкції значно менший. При допустимому прогині кон-

струкції 47, 6 мм, при статичному завантаженні головна балка має прогин 31,6 мм. Тобто запас 

складає лише 1,5 одиниці. 

Для забезпечення безпечної роботи конструкції важливі і отримані в дослідженні дані 

власних частот мостового крана.  

Результати показують значну масову участь конструкції в коливаннях на частотах від 2,9 

до 3.8 Гц. Згідно [10] саме такі збуджуючі частоти характерні для мостових кранів при підйомі 

та спуску вантажів.  

Співпадання збуджуючих та власних частот може привести до резонансних явищ, що нега-

тивно вплинуть на параметри надійності та довговічності. Представлена модель може служити 

основою для подальших досліджень динамічних впливів на мостовий кран.  

Отримані в роботі результати можуть бути використані для оптимізації конструкції крана, 

зменшенні його металоємності за рахунок зниження товщини елементів з низькими 

внутрішніми напруженнями. 
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ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО ПОДХОДА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВРЕМЕННОЙ КРЕПИ 

ДЛЯ УСЛОВИЙ ФЛИШЕВОГО СЛОЖЕНИЯ ГЕОМАССИВА  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕСКИДСКОГО ТОННЕЛЯ 
 

Цель. Предложить новый алгоритм расчѐта временной крепи, позволяющий приблизится к реальной оценке 

напряжено-деформированного состояния горного массива вокруг выработки. Предоставить информацию об инже-

нерно-геологических условиях участка строительства и основных инженерных сложностях, с которыми столкнулись 

проектировщики и строители при реализации объекта Бескидский тоннель. Определить параметры конструкции 

временной крепи в условиях анизотропного геомассива. 
Методы исследования. Комплексный анализ проведения горнопроходческих работ в конкретных условиях 

проходки Бескидского тоннеля по оценке параметров основных технологических процессов: скорость бурения шпу-

ров и скважин; степень воздействия буровзрывных работ на состояние устойчивости породных обнажений тоннеля. 

Научная новизна. На примере строительства Бескидского тоннеля в статье предложен новый подход к расчѐту вр е-

менной крепи, базирующийся на Q-системе норвежского метода строительства тоннелей и новых возможностях 
моделирования горных пород с помощью геотехнических программных комплексов, основанных на методе конеч-

ных элементов (Plaxis, Midas GTS, Phase2 и других). 

Практическое значение. Предложен новый алгоритм расчѐта временной крепи, позволяющий смоделировать 

приближенно к реальному поведение приконтурного массива выработки совместно с временной крепью (их общая 

деформация) в условиях флишевого сложения геомассива и определить параметры конструкции,  отвечающие требо-
ваниям надежности и безопасности. 

Результаты. Геологоразведка в сочетании с непосредственными инструментальными наблюдениями в забое 

тоннеля фактических деформаций и сложного фактического поля напряжений в геомассиве, обусловленного как 

гравитационными, так и тектоническими силами, дала возможность разработать новые аспекты, которые, может 
быть в будущем, будут отмечены в новых нормативных документах Украины. Для отражения реальной работы кре-

пи подземных сооружений с горным массивом (их общая деформация) в условиях флишевого сложения, авторами 

был предложен принципиально новый подход к определению параметров конструкции временной крепи тоннелей, 

проходка которых выполняется горным способом. 

Ключевые слова: коэффициент крепости, система Q норвежского метода строительства тоннелей, классифи-
кация RQD. 
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Проблема и еe связь с научными и практическими задачами. Определение параметров 
конструкции временной крепи в условиях анизотропного геомассива (флишевой толщи). 

Анализ исследований и публикаций. Существующая классификация горных пород по 
проф. Протодъяконову, широко используемая в учебной и научно-технической литературе по 
тоннелестроению не совершена в сложных условиях флишевого сложения геомассива. 

Постановка задачи. Предложить новый алгоритм расчѐта временной крепи, позволяющий 
приблизится к реальной оценке напряжено-деформированного состояния (НДС) горного мас-
сива вокруг выработки. 

Изложение материала и результаты. 1. Краткое описание геологической ситуации объ-
екта строительства Бескидский тоннель [1]. 

Участок строительства двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля географиче-
ски представляет часть Восточных (Украинских Карпат), на границе между Львовской и Закар-
патской областями. Территория участка строительства - горная. Тоннель находится в районе 
Главного Карпатского хребта на высоте 800 м выше уровня моря. На стадии «проект» и «рабо-
чая документация» на участке строительства был выполнен комплекс инженерно-
геологических изысканий. Трасса строящегося Бескидского тоннеля проходит в коренных по-
родах кросненской свиты палеогена неоднородных по физико-механическим свойствам, пред-
ставляющая собой груборитмический флиш с подчиненными прослойками аргиллитов и алев-
ролитов, пачками чередования песчаников. Мелкозернистые песчаники и алевролиты - извест-
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ковые, с многочисленными прожилками кальцита, косослоистые; аргиллиты - черные, тонко-
плитчатые. Угол падения пород в среднем составляет 45  в Юго-Западном направлении. По 
трассе выявлены участки разрушенных зон и зон повышенной прочности пород (окварцован-
ные песчаники). Мощность аргиллитовых толщ варьируется от нескольких сантиметров до не-
скольких метров.  

Прочность на одноосное сжатие всех представленных в разрезе пород находилась в преде-
лах от 10 до 124 МПа. В водонасыщенном состоянии прочность пород снижалась на 20-45 %.  

К характерным особенностям инженерно-геологических условий строительства Бескидско-
го тоннеля следует отнести высокий уровень параметров напряженно-деформированного со-
стояния горных пород вмещающего массива. Массив характеризуется склонностью к проявле-
нию горного давления.  

Тектонические дислокации массива увеличивают его трещиноватость, что приводит к воз-
растанию водопроницаемости и снижению прочности в процессе проходки. Неблагоприятными 
для устойчивости пород при проходке тоннелей являются обычно системы трещин с субпарал-
лельным простиранием по отношению к оси выработки, имеющие крутые углы падения (от 40 

до 80 ), глинистый заполнитель, зеркала скольжения (рис. 2). В этих случаях при нарушении 
технологии проходки неизбежны значительные переборы и вывалы породы.  

Все это провоцирует возникновение ряда негативных геомеханических процессов, таких 
как нарастание горного давления, потеря устойчивости выработки с образованием значитель-
ных по объему вывалов пород.  

2. Определение крепости пород применительно к условиям строительства тоннеля. Недо-
статки стандартизованного метода определения коэффициента крепости fkp.. 

Согласно [1], крепость породы по шкале Протодъяконова колебалась от 2 до 8, что послу-
жило основанием предусмотреть на стадии «проект» и «рабочая документация» проходку тон-
неля с разработкой пород буровзрывным способом. Причиной значительного разброса в значе-
ниях коэффициента крепости пород, определенного стандартизованным методом (ГОСТ 
21153.1-75), является оценка низкой степени надежности на этапе инженерно-геологических 
изысканий ввиду малого объема испытаний и мест отбора проб по трассе тоннеля. Низкая 
надежность оценки является причиной отклонений базовых характеристик от действительных. 
Это обусловлено как недостаточно четкой методической проработкой данного метода (по 
ГОСТ 21153.1-75), так и отсутствием его тесной взаимосвязи с базовыми характеристиками 
прочности пород (Rсж, Rр), которые к настоящему времени являются основными при оценке па-
раметров различных технологических процессов и конструктивных решений. В качестве дока-
зательств на рис. 1 приведены данные сравнения результатов определения коэффициента кре-
пости пород стандартизованным методом (по ГОСТ, кривая 1) с фактическими условиями при 

проходке тоннеля, полученными на основе комплексного анализа fkp f(Rсж) (кривая 2). Для ви-
зуальной оценки результатов, на данном рисунке также приведена зависимость fkp=Rсж/10 
(МПа), часто используемая на практике для экспрессного анализа крепости пород. 

Рис. 1. Результаты определения крепости пород: 

+ - для пород флишевой толщи;  - для фактических 
условий строительства тоннеля 

 

Комплексный анализ проведения горно-
проходческих работ в конкретных условиях 
проходки Бескидского тоннеля по оценке 
параметров основных технологических про-
цессов (скорость бурения шпуров и сква-
жин; степень воздействия буровзрывных 
работ на состояние устойчивости породных 

обнажений тоннеля; доработка пород гидромолотом и отбойными молотками) и инженерно-
геологического обеспечения проходческих работ (систематическое описание пород в забое, 
оценка прочности и устойчивости пород, изучение тектонических зон, трещиноватости, блоч-
ности) показал, что коэффициент крепости пород доходил до 12 (рис.1, кривая 2). Инженерно-
геологическое обеспечение проходческих работ выполнялось лицензированным специалистом-
геологом. На каждую заходку (2,4 м) осуществлялся следующий состав работ: 
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описание пород в забое, свода и стенок выработки; 
оценка прочности и устойчивости пород; 
определение величины водопритока в забой; 
оценка проявления горного давления в своде, стенах, и лотке выработки; 
проверка соответствия инженерно-геологических условий и расчeтных показателей физи-

ко-механических свойств пород, принятых в проектной документации, с фактическими данны-
ми, выявленными во время проведения проходки тоннеля; 

оценка прочностных характеристик пород в «массиве» на основании времени обуривания 
забоя (скорости бурения шпуров) и удельного расхода ВВ. 

При окончательной обработке материалов все исследования и анализы обобщались и со-
ставлялся исполнительный инженерно-геологический разрез (рис. 2).  

На рис. 2 представлено инженерно-геологическое описания лба забоя с напластованием 
пород и углами их падения на ПК 16364+25,0 и на ПК16364+29,1 по факту проходки калотты. 
При расстоянии между пикетами 4,1 м строение лба забоя существенно отличается, что только 
подчеркивает вышесказанное и говорит о сложных условиях проходки [1], особенностях горно-
го массива, а также о невозможности предоставления детальных результатов инженерно-
геологических изысканий до проходки тоннеля, при бурении скважин с гористого рельефа 
дневной поверхности. 

 

Рис. 2. Инженерно-геологическое описание лба забоя 

Из сопоставления данных по крепости пород видно, что стандартизованный метод опреде-
ления крепости пород дает заниженную оценку, практически по всем диапазонам колебания 
прочности для рассматриваемых условий. Результаты показывают отсутствие какой-либо взаи-
мосвязи между коэффициентом крепости и прочностью пород на одноосное сжатие, что свиде-
тельствует о недостаточной эффективности стандартизованного метода. Причина состоит в от-
боре и подготовке проб. При отборе проб керновым бурением, вследствие разгрузки их от 
напряжений, возникает дополнительная трещиноватость. При подготовке проб к испытаниям, 
то есть образцы пород с помощью молотка разбиваются до крупности массой (40-60 г), что 
также приводит к появлению дополнительных трещин [9]. Их наличие в большей мере и оказы-
вает влияние на характеристики пород. Метод основывается на испытаниях «кусков» породы и 
не характеризует в полной мере свойства его в «массиве». Таким образом, коэффициент крепо-
сти пород остается в границах представления о нем, как о прочностной характеристике породы 
«в куске». 

Считаем, что шкала-классификация горных пород по проф. М.М. Протодъяконову [2,7] 
несовершенна для условий анизотропного геомассива, поскольку классификация не содержит 
таких характерных для современных условий тоннельного строительства пород, как аргиллиты, 
алевролиты, различные переуплотненные глины и породы флишевой толщи. Это решение так-
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же базируется на факте несоответствия полученных расчетных значений деформации времен-
ной крепи тоннеля, полученных методом численного моделирования на основании инженерно-
геологического отчета (на стадии «Проектная документация»), и данных деформаций крепи, 
полученных в процессе натурных измерений в процессе проходки тоннеля. 

3. Подтверждение недостатков стандартизированного метода определения коэффици-
ента крепости горных пород в процессе верификации расчeтных деформаций с эксперимен-
тальными. Пути решения данной проблемы. 

По мере проходки калотты маркшейдерской службой САИ «Интербудтоннель» выполня-
лись геодезические измерения деформаций временной крепи калотты с использованием совре-
менных высокоточных тахеометров. На рис. 3 показана схема оборудования сечения тоннеля 
реперами. Точность измерения смещения реперов составляет 1-2 мм. Выполненные измерения 
позволили оценить период стабилизации горного давления. Так для флишевой толщи песчани-
ков и аргиллитов она составляет 2-3 месяца (рис. 4).  

Рис. 3. Расположение деформационных марок (реперов) 

в сечении калотты 

Рис. 4. Динамика деформаций временной крепи калотты 

на ПК16361+20 
 

Полученные фактические результаты деформаций временной крепи калотты меньше 
расчeтных величин, выполненных методом численного моделирования на основании инженер-
но-геологического отчета (на стадии «Проектная документация»). Причиной такого результата 
является занижение коэффициента крепости пород по Протодъяконову в инженерно-
геологическом отчете в следствии малого объема испытаний по трассе тоннеля и недостаточ-
ной эффективности стандартизованного метода оценки крепости пород (ГОСТ 21153.1-75), 
описанного в главе №2 данной статьи.  

Таким образом, при реализации объекта Бескидский тоннель, проектировщики и строители 
столкнулись со сложным выбором. С одной стороны - разработка окончательного проекта тре-
бовалась по нормативным документам Украины, с другой стороны - в составе договора подряда 
между «Укрзализныцей» и Подрядчиком, была предложена система классификации горных 
пород и рекомендации по использованию крепи по системе Q норвежского метода строитель-
ства тоннелей. В Украине данная система не применялась. Система Q норвежского метода 
строительства используется при проектировании временной крепи в различных европейских 
странах (Австрии, Черногории и других). Использование данной системы в проектах на терри-
тории Украины с более усовершенствованным подходом, изложены далее в данной статье. 

4. Применение системы Q норвежского метода строительства при проходке Бескидского 
тоннеля совместно с современными методами определения прочностных и деформационных 
характеристик анизотропных пород. 

На сегодняшний день в мировой практике существует более современный подход к клас-
сификации горных пород - норвежский метод (NTM). При участии Норвежского геотехниче-
ского института выполнено подробное геологическое картографирование и классификация по-
род и на этой основе предложен метод Q-тестирования. 

Для оценки качества породного массива и выбора соответствующей крепи выработки поль-
зуются эмпирической системой Q, основанной на классификации RQD (Rock Quality 
Determination) (рис. 5). 
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 Рис. 5. Q-система норвежского метода строи-
тельства тоннелей: 1 - без крепления; 2 - оди-

ночные анкера; 3 - система анкеров; 4 - 

набрызг-бетон, система анкеров; 5-7 - арми-

рованный стальными фибрами набрызг-бетон, 

система анкеров; 8 - армированный стальны-
ми фибрами набрызг-бетон, система анкеров, 

арматурные арки; 9 - опережающая крепь, 

армированный стальными фибрами набрызг-

бетон, система анкеров, арматурные арки  
 

В соответствии с классификаци-
ей RQD качественное состояние по-
родного массива определяют по вы-
ходу керна при бурении скважин 

(оно тем выше, чем больше выход керна, следовательно, меньше нарушенность пород трещи-
нами и пустотами). 

К этому показателю добавляются пять параметров, характеризующих степень трещинова-
тости породного массива Jn, материал заполнения трещин Jr, характеристики несвязного гео-
массива и условия на контакте «крепь-породный массив» Ja, степень обводненности и давление 
воды Jw, начальное напряженное состояние массива SRF. Каждый из этих параметров имеет от 
10 до 17 количественных показателей. 

Величина Q определяется по формуле 

SRF

J

J

J

J

RQD
Q w

a

r

n

. 

Значения Q могут быть от 0,001 для пород исключительно ослабленных, с высоким гради-
ентом начального поля напряжений, до 1000 - для крепких скальных породных массивов, не 
имеющих трещин. 

Для принятия решений по конструкции крепи величина пролета или высота выработки 
корректируется делением на показатель ESR (cм. рис. 3). Эта величина принимается в зависи-
мости от уровня эксплуатационной безопасности подземного сооружения. Для автодорожных и 
железнодорожных тоннелей на магистральных трассах ее значение рекомендуется принимать 
0,9-1,1 [10,11]. 

Таким образом, нами был предложен (опробован) метод детализации инженерно-
геологической ситуации (метод диагностики породного массива впереди выработки) непосред-
ственно из забоя в ходе проходческих работ бурением опережающей разведочно-
горизонтальной скважины малого диаметра параллельно оси тоннеля.  

Бурение осуществлялось колонковым способом с помощью бурового станка типа «Диамек-
250». Диаметр выбуриваемого керна -38 мм. Длина выбуриваемого за рейс - 3 м. Протяжен-
ность скважин составляла около 120 м.  

По выбуренным кернам определялся показатель степени нарушенности скальных пород по 
методу RQD (отношение суммы ненарушенных кусков керна длиной 10 см и более к длине ис-
следуемого интервала скважины, %), который находился в пределах 50-75 %.  

При этом были получены результаты, позволяющие расширить физические представления 
о горных породах как в целом, так и о влиянии физико-механических процессов на состояние 
устойчивости горных выработок и их крепи в частности. Тем самым предполагалось повысить 
точность определения строения породного массива в зоне проходки тоннеля, а также с большей 
вероятностью выявить зоны тектонических нарушений (по пикетам). 

Главным достоинством опережающего разведывательного бурения являлась возможность 
корректирования типов временной крепи в процессе проходки и проводить анализ расчетов на 
конкретных пикетах, выполненных до начала проходки тоннеля.  

Так на основании уточнѐнных характеристик флишевой толщи массива были выполнены 
поверочные расчеты (на стадии проходки тоннеля), позволяющие исключить опережающий 
экран из труб на участке предполагаемой в рабочей документации.  

Среди наиболее значимых моментов следует выделить также определение отдельных раз-
рушенных зон и зон повышенной трещиноватости пород. 

Поверочные расчеты (на стадии проходки тоннеля) по уточненным характеристикам мас-
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сива дали результаты приближенные к натурным (обозначенные на рис. 4).  
Сопоставление показало, что при применяемой технологии и конструкции временной кре-

пи большую роль оказывают исходные данные инженерно-геологических условий, включае-
мых в расчет и модели горного массива, используемые в документе [17] или в других руковод-
ствах к геотехническим программным комплексам.  

Для отражения реальной работы крепи подземных сооружений с горным массивом (их об-
щая деформация) в условиях флишевого сложения, авторами был предложен принципиально 
новый подход к определению параметров конструкции временной крепи тоннелей, проходка 
которых выполняется горным способом. Подход базируется на использовании (по порядку вы-
полнения алгоритма расчета): 

q - системы норвежского метода строительства тоннелей; 
современных автоматизированных лабораторных комплексов (ИВК-АСИС, разработанный 

в ООО «НПП Геотек») с трехосными приборами (стабилометрами) для определения парамет-
ров усовершенствованных моделей горных пород;  

новых возможностей моделирования испытаний пород в виртуальной лаборатории (ВИП) с 
помощью дополнительных опций геотехнических программных комплексов, основанных на 
методе конечных элементов (Plaxis, Midas, Phase2 и другие) [17]; 

совершенствованных моделей горных пород (модель трещиноватой скальной породы 
Jointed Rock Mass model, модель Хѐка-Брауна HB model, реализованные в геотехнических про-
граммах) [17].  

Выводы и направления дальнейших исследований. Использование коэффициента кре-
пости пород в нормативных документах на проектирование и строительство в качестве основ-
ной характеристики при расчетах подземных сооружений, не отвечает современным требова-
ниям подземного строительства и современным классификациям пород.  

Исключение из нормативных документов положений, связывающих нагрузки на обделки 
от давления скальных, полускальных пород с понятием их «крепости», обеспечит взаимопони-
мание украинских специалистов с зарубежными коллегами и соответствие наших и зарубеж-
ных норм по назначению нагрузок от горного давления при проектировании тоннелей.  

Предлагается новый алгоритм расчета временной крепи, позволяющий приблизиться к ре-
альной оценке НДС горного массива вокруг выработки, определить состояние устойчивости 
породных обнажений и параметров крепи, а именно: 

выполнить на стадии инженерно-геологических изысканий керновое бурение с определе-

нием RQD, степени трещиноватости породного массива, материала заполнения трещин, степе-
ни обводненности и т.д. Определить параметр Q. Согласно рис. 5 определить основные пара-
метры конструкции временной крепи; 

отобрать пробы пород (выбрать керн) и провести лабораторные испытания на трехосное 
сжатие с определением всех необходимых параметров; 

в программе виртуальной лаборатории Soil Test (встроенная в состав программы «Plaxis»), 
моделирование виртуальных испытаний пород и выполнить коррекцию полученных лабора-
торных данных. Изменить эти данные так, чтобы поведение математической модели совпадало 
с поведением лабораторного образца. Принять корректированные данные за основу; 

ввод полученных данных в выбранную совершенствованную модель пород; 
выполнить расчет в геотехнической программе, основанной на методе конечных элементов 

(МКЭ), с использованием конструктивных особенностей временной крепи, определенных с по-
мощью Q-системы (пункт «а» данного алгоритма).  

Определение усилий в конструкции временной крепи и в анкерах с учетом технологиче-
ских параметров (длины строительной заходки, отставания временной крепи от лба забоя, вре-
мени обнажения контура выработки и т.п.).  

Особенности данного расчета подробно излагается в источнике [16].  
Описанные в этой статье принципиально новые и существенные аспекты позволили со-

здать внутренние рекомендации организации ПИ «Укрспецтоннельпроект» (генерального про-
ектировщика объекта Бескидский тоннель) для дальнейшего использования этих проектных 
решений в аналогичных условиях.  

Предложенная в статье система классификации горных пород по системе Q, учитывает 
нарушенность пород трещинами и пустотами, обводненность, материал заполнения трещин и 
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т.д., что дает представление о «массиве» флишевой толщи, по сравнению с классификацией 
пород по Протодъяконову, которая остается в границах представления, как о прочности харак-
теристики пород «в куске».  

Геологоразведка в сочетании с непосредственными инструментальными наблюдениями в 
забое тоннеля фактических деформаций и сложного фактического поля напряжений в геомас-
сиве, обусловленного как гравитационными, так и тектоническими силами, дала возможность 
разработать новые аспекты, которые, может быть в будущем, будут отмечены в новых норма-
тивных документах Украины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ  

ВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ  

ЭНЕРГОНАСЫЩЕНИИ  ПОРОДНОГО МАССИВА  
 

В статье анализируются геомеханические условия, при которых взрывное разрушение кристаллических пород 
осуществляется посредством взаимодействующих скважинных зарядов. Также учитываются особенности формиро-

вания четырех зон вокруг заряда с различным напряженным состоянием горных пород. 

Цель. Основной целью исследования является определение наиболее значимых факторов, влияющих на свой-

ства горных пород при формировании в них силовых полей. И он посвящен решению актуальной проблемы – сни-

жению удельного расхода взрывчатых веществ для разрушения горных пород путем изменения порядка выполнения 
работ при их подрывании. Это учитывает взаимодействие взрывных нагрузок от разных зарядов. 

Методами исследования являются анализ геологических данных по железорудным месторождениям Кривбас-
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са, проектной документации, данных добычи руд горных предприятий и открытых разработок, научные публикации 
и их последующий анализ и синтез, и разработка научных положений. 

Оригинальность заключается в определении комплексного подхода к решению указанной проблемы и ряде 

технических решений. 

Практическое значение . Дальнейшее развитие и производственное применение результатов исследований 

обеспечит значительное снижение себестоимости железорудной продукции за счет повышения эффективности бур о-
вых и взрывных работ в железорудном карьере. 

Результаты исследования. Для теории и практики ведения взрывных работ важно знать особенности форми-

рования и взаимодействия силовых полей скважинных зарядов ВВ, взрываемых в одной ступени замедления. Ос-

новную роль в процессе разрушения горного массива при этих условиях играют зоны І и ІІ силовых полей разруше-

ния. Подбором Р(t) (величина импульса заряда взрывной полости) в каждом из взаимодействующих зарядов, можно 
регулировать процесс взрывного нагружения в зависимости от конкретных горно-геологических условий ведения 

взрывных работ. За счет изменения способов формирования и порядка взрывания зарядов ВВ в разрушаемом объе-

ме, можно влиять на процесс разрушения, зная особенности формирования силовых полей. 

Характер формирования и основные характеристики зоны ІІІ важны для изучения процесса разрушения горного 

массива, приведенного в напряженное состояние от ранее взорванных скважинных зар ядов ВВ. 
Ключевые слова: горная порода, взрывное разрушение, карьер, взрывные волны, взрывные работы, скважин-

ные заряды. 

 
doi: 10.31721/2306-5435-2017-1-102-73-78 
 

Постановка проблемы. Традиционные методы ведения взрывных работ в карьерах объ-
единяет то, что уступ горных пород наиболее неравномерно разрушается в зоне, прилегающей 
к откосу, в результате чего образуется горная масса из самых неоднородной кускуватистю [1]. 
Исключительно сложное напряженно-деформированное состояние породного массива в этой 
части при взаимодействии скважинных зарядов, подрываемых в первом и втором рядах, явля-
ется одной из главных причин неконтролируемого выхода негабаритной фракции при выпол-
нении взрывных работ, что отрицательно сказывается на технико-экономических показателях 
всего горнодобывающего производства, поэтому поиск путей решения данной задачи является 
весьма актуальным [2-3], так как в свою очередь способствует решению проблемы повышения 
эффективности буровзрывных работ. 

Анализ последних исследований в теории взрывного разрушения кристаллических мас-
сивов и практики БВР, одним из наименее исследованных теоретически и нерешенных практи-
чески вопросов является неравномерное влияние на формирование взрывом нагрузки краевой 
части уступа, оптимизировать что возможно при целенаправленном использовании эффектов 
развития динамической зоны разрушения, создаваемой силовыми полями взаимодействующих 
зарядов приконтурных рядов [4-6]. В связи с этим в исследования закладывалась идея возмож-
ности целевого использования динамических эффектов, проявляющихся при взаимодействии 
скважинных зарядов, для решения чего задачи исследований формулировались в соответствии 
с нею, а именно: заряды первого ряда скважин инициируются после подрыва зарядов второго, 
образуя благодаря благоприятному формированию напряженого состояния массива более оп-
тимальную динамическую зону соответствии с конкретными условиями. 

Изложение материала исследования. Продукты детонации, действующие на стенки за-
рядной камеры, образуют в разрушаемом горном массиве очень неоднородное  сложное поле 
напряжений, распространяющееся со скоростью, определяемой физическими свойствами сре-
ды. В реальных условиях, даже при равномерном напряжении, поля напряжений имеют ло-
кальную неоднородность. На берегах трещин концентрируются напряжения. Этот процесс во 
многом зависит от их конкретных размеров. Когда величина напряжений достигает некоторой 
величины ζі, трещина начинает расти с определенной скоростью (рис. 1а).  

Рис. 1. Зависимость процесса 

развития трещин от скорости рас-
пространения волн напряжений (а) 

и схема структуры области разру-

шения цилиндрического заряда ВВ 

(б) 

 
При этом процесс разви-

тия трещин становится необ-
ратимым. Для разрушения  
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хрупкой среды необходимо и достаточно, чтобы удовлетворялось условие ε≥εр, где ε – относи-
тельная деформация среды от воздействия взрыва; εр – максимально возможная относительная 
деформация. 

Для изучения особенностей формирования силовых полей разрушения при взрывной от-
бойке горных пород скважинными зарядами ВВ  рассмотрим структуру и закономерность фор-
мирования области разрушения цилиндрического заряда на основе теоретических схем и усло-
вий, приведенных в работах [7-9]. 

Введем следующие обозначения: зона І – область ζθ – α ζr=β, ζr<σθ<0 в плоскости напряже-
ний σrσθ и соответствующая ей область разрушения, зона ІІ – область σθ = 0 в плоскости 
напряжений и соответствующая ей область разрушения, зона ІІІ – область возмущенного физи-
ческого пространства, где среда находится в неразрушенном состоянии. Зоны І, ІІ, ІІІ распола-
гаются в порядке их удаления от взрывной полости (рис. 1б). 

Поверхность разрушения находится на границе зон ІІ и ІІІ. Для рассматриваемого случая 

линейные соотношения между напряжениями ζr и ζθ имеют вид: ζ = α ζr+β, (0°<δ<90°),  

где      ,
sin1

sin1
  .

s in1

cos2k
        (1) 

Здесь k  и δ - коэффициент сцепления  и угол внутреннего трения. 
Для того, чтобы указать общую замкнутую систему уравнений для описания процесса раз-

рушения твердой среды под действием взрыва, остановимся на представлении о разрушении 
фиксированной материальной частицы. 

Если ударная волна сжатия вначале имеет большую интенсивность, то разрушение частицы 
происходит непосредственно на переднем фронте волны. В этом случае поверхность разруше-
ния совпадает с фронтом ударной волны. Если интенсивность ударной волны недостаточно ве-
лика, то скорость распространения поверхности разрушения - меньше скорости распростране-
ния переднего фронта возмущения и величина поверхности разрушения является постоянной и 
зависит от прочностных свойств разрушаемой среды. В этом случае вначале частица в нераз-
рушенном состоянии подвергается некоторому возмущению, находящемуся в упругой области, 
а затем начинается постепенное разрушение. Дробление частицы тем больше, чем ближе она 
расположена к месту взрыва. Поверхности разрушения, как некоторой границе возможной по-
лости в разрушаемой среде, придается геометрический смысл.  

Для рассматриваемых зон основного поля разрушений цилиндрического заряда будем счи-
тать процесс расширения газа в полости квазистатическим и политропным  

3
o

3
1 )( PPtPr ,     (2) 

где r1(t) - радиус взрывной полости в момент времени t; γ - показатель политропы. 
Компонентами вектора смещения и скорости материальной частицы будут радиальные со-

ставляющие u и υ. В рассматриваемом случае использована эйлерова координата r и начальная 
координата rо материальной точки. 

Для зоны І система уравнений имеет вид 
уравнение движения  

1)2)(1(2/)//( rrrt rr , 

уравнение сохранения массы 

0/)( 22 rrr       (3) 

и следующие тождества:  
в эйлеровых координатах   

),,( mrurr o  rutu // , 

в лагранжевых координатах  

),,( mrurr oo  tutr // . 

Согласно законам сохранения массы 
2)( rtf ,      (4) 

где f(t) - произвольная функция. 
Тогда с учетом изложенного 

))(3( 3
2 tfrfru .     (5) 
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1 2/1)1()( rfrfrtfr , 

где f1(t) и f2(t)– произвольные функции. 
Из условия (2) находим f1 и в результате получаем 
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где о=РоR
3

. 
Из первого равенства (5) можно найти f2(t), а f1(0) можно принять равным нулю. В резуль-

тате получим 

3
1

))(3( 1
3 tfrrrru o

.     (7) 

Общее решение исходных уравнений для зоны І дают формулы (4), (6) и (7). Данное реше-
ние содержит произвольные функции: r1(t) и f(t). 

Система уравнений для нахождения основных характеристик для зоны ІІ имеет вид 
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Общее решение задачи для зоны ІІ выражается через две произвольные функции f2 и f1  
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где /1 Ec . 

Система уравнений для зоны ІІІ определена согласно несжимаемости среды разрушения 
как 
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Общее решение данной системы имеет вид 
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где f4(t) – произвольная функция напряжения на бесконечности по условию равна – Рo. 
Представленное силовое поле разрушения, на плоскости цилиндрического заряда ВВ 

должно отвечать следующим требованиям: смещение – непрерывно; потоки массы и импульса 
при переходе через зоны – сохраняются; на поверхности разрушения должно выполняться 
условие, определяющее θ. 

Основные параметры силового поля (рис. 2) за достаточно большой промежуток времени 

(t→ ) определяются из условия, что произвольные функции )4,1(mfm  в общем решении 

превращаются в постоянные )4,1(mcm  и решения на основании формул (6)-(9) принимают 

следующий вид 
(r1<r<r2) – зона І 

u=r-ro=r-(r3-3c1)
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( r= r ), 
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(r2<r<r3) - зона ІІ 
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(r3<r< ) - зона ІІІ 

,,2
2rcu   r=-Po-4 c3r

-2
,  o=-Po+2 c3r

-3
.   (12) 

Рис. 2. Характеристика силового поля заряда ВВ 

 
Окончательные размеры отдельных зон силового поля 

взрывного нагружения разрушаемой среды определяются 
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Учитывая, что граница зоны І и ІІ не является фронтом разрушения, при взрыве мощного 

скважинного заряда ВВ зона ІІ возникает на сравнительно поздних стадиях процесса и на до-

статочном удалении от взрывной полости. В зависимости от давления газа в полости могут ре-

ализоваться самые различные сочетания зон І, ІІ и ІІІ. 

Для теории и практики ведения взрывных работ важно знать особенности формирования и 

взаимодействия силовых полей скважинных зарядов ВВ, взрываемых в одной ступени замедле-

ния.  

Основную роль в процессе разрушения горного массива при этих условиях играют зоны І и 

ІІ силовых полей разрушения.  
Подбором Р(t) (величина импульса заряда взрывной полости) в каждом из взаимодейству-

ющих зарядов, можно регулировать процесс взрывного нагружения в зависимости от конкрет-
ных горно-геологических условий ведения взрывных работ.  

За счет изменения способов формирования и порядка взрывания зарядов ВВ в разрушае-
мом объеме, можно влиять на процесс разрушения, зная особенности формирования силовых 
полей. 

Характер формирования и основные характеристики зоны ІІІ важны для изучения процесса 
разрушения горного массива, приведенного в напряженное состояние от ранее взорванных 
скважинных зарядов ВВ. 

Учитывая временные и геометрические характеристики зоны ІІІ, можно предположить, что 
напряженное состояние горного массива будет полностью отвечать физическим параметрам 
интегральной зоны, образованной от ранее взорвавшихся скважинных зарядов ВВ.  

Полученные результаты могут быть использованы для разработки взрывных технологий, 

основанных на разрушении горного массива, приведенного предварительно в напряженное со-

стояние от взрыва зарядов ВВ, например, малой мощности. 

Выводы. В определенных горно-геологических условиях рационально осуществлять взры-

вание взаимодействующих скважинных зарядов ВВ разной мощности и при этом первым  ини-

циировать заряд меньшей мощности, как предполагается в разработанных способах ведения 

буровзрывных работ. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Целью статьи является развитие концепции вовлечения в производство некондиционного металлосодержащего 

минерального сырья путем использования нетрадиционных методов добычи и переработки 

Методы решения поставленной задачи включают в себя анализ горного предприятия как системы с большим 

количеством элементов, совокупности оптимизационных задач, и обоснование целесообразности многовариантного 

автоматизированного проектирования с поэтапной оптимизацией промежуточных решений. 
Научная новизна предлагаемого материала заключается в обобщении, систематизации и формулировке основ-

ных новаций в современной добыче и переработке металлических руд. 

Практическая значимость  рекомендаций авторов состоит в возможности на каждом предприятии вовлечения 

в эксплуатацию отходов, которые ранее не имели промышленной ценности для существенного улучшения показате-

лей использования недр. 
Результаты исследования: Обосновано направление комплексного использования отходов горного производ-

ства после глубокой переработки с извлечением полезных компонентов и снижение химической опасности до уров-

ня санитарных требований. Озвучен принцип сохранения земной поверхности от разрушения горными работами 

посредством управления геомеханической сбалансированностью путем закладки технологических пустот твердею-

щими смесями и хвостами выщелачивания металлов из руд на месте их залегания. Приведены сведения о технологии 
выщелачивания в дезинтеграторе с производством металлов дешевле, с меньшей затратой энергии и быстрее. Пред-

ложено сопоставлять технологии по единому критерию - прибыли с учетом ущерба от потерь полезного ископаемого 

в недрах и хвостах. Доказано, что вовлечение в эксплуатацию отходов, которые ранее не имели промышленной цен-

ности, улучшает показатели использования капиталовложений и производственных фондов, а исключение необхо-

димости хранения хвостов на земной поверхности с возвращением земли в хозяйственное пользование обеспечивает 
прибыль еще и за счет радикального оздоровления окружающей среды. Рекомендованы направления совершенство-

вания разработки металлических месторождений. Предложена эколого-экономическая модель эффективности пере-

работки некондиционного сырья по критерию максимум прибыли с учетом экологии региона. 

Ключевые слова: отходы, переработка, земная поверхность, выщелачивание, металл, руда, дезинтегратор, по-

тери, недра. 
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Введение. Обеспечение запросов человеческого сообщества в минеральном сырье  входит 
в число основных проблем жизнеобеспечения и тесно связано с остальными проблемами со-
временности. Ее решению посвящены работы технологов, экономистов и экологов, поскольку 
она является глобальной и имеет тенденцию к обострению с увеличением населения и геогра-
фии вовлечения в эксплуатацию новых участков земной коры [1-4]. 

Горное производство  является самым капитало- и трудоемким. Отдача от инвестиции 
средств в него начинается через продолжительное время, при этом может быть значительно 
меньше ожидаемой при неподтверждении количества, качества и условий залегания полезных 
ископаемых. 

Задачей развития минерально-сырьевой базы России является удовлетворение возрастаю-
щих потребностей и повышение конкурентоспособности отечественных горнорудных предпри-
ятий. 

Особенностями российской рудно-сырьевой базы металлургической промышленности яв-
ляются сложные горно-геологические и экономико-географические условия разработки место-
рождений, а также более низкое содержание целого ряда металлов в природном сырье по срав-
нению с минерально-сырьевой базой стран, формирующих цены на металлургическое сырье. 

Задачей развития минерально-сырьевой базы России является удовлетворение возрастаю-
щих потребностей и повышение конкурентоспособности отечественных горнорудных предпри-
ятий на международном рынке. 

Проблемы горного производства должны решаться уже на стадии   проектирования горных 
предприятий. Особенностью горного производства является стохастический характер исходной 
информации. Большинство исходных данных для проектирования может быть задано совокуп-
ностью значений в пределах диапазона изменений. При оценке горно-добычных систем разра-
ботки месторождений по их эффективности определяют функцию эффективности, зависящую 
от производительности системы, суммарных затрат на разработку и эксплуатацию, величины 
ущерба вследствие ненадѐжности, времени работы системы и др.  

Основная задача прогнозирования и оптимизации системы  проектного обеспечения гор-
ных работ - моделирование будущих процессов добычи полезных ископаемых, в том числе: 

добыча необходимого количества руд; 
обеспечение приемлемых экономических показателей; 
обеспечение безопасности для работников и окружающей среды. 
В настоящее время решение задачи не возможно без информационного обеспечения. 
Несмотря на обилие публикаций, посвященных данной проблеме недостаточно разработа-

ны вопросы вовлечения в производство некондиционного в настоящее время металлосодержа-
щего минерального сырья. Целью настоящей публикации является развитие концепции вовле-
чения в производство некондиционного металлосодержащего минерального сырья путем ис-
пользования нетрадиционных  методов добычи и переработки [5-8]. 

Материалы и методы. Горное предприятие представляет собой систему с большим коли-
чеством элементов: проходческих и очистных забоев, пунктов выпуска и погрузки, транспорт-
ных средств, средств подъема, вентиляции, водоотлива, рудного склада, сортировочной уста-
новки, обогатительной фабрики и т.п.  

Процесс проектирования рудника как оптимальной системы состоит из совокупности оп-
тимизационных задач, решающих отдельные общие и частные вопросы.  

Подземные рудники относятся к сложным объектам из-за следующих факторов: 
неопределенность исходных данных; 
сложность структуры управления; 
динамический характер производственных процессов;  
разобщенность технологических процессов во времени и пространстве; 
альтернативность технических и технологических решений, в т. ч. по конъюнктурным со-

ображениям. 
Для подземных рудников целесообразно многовариантное автоматизированное проектиро-

вание с поэтапной оптимизацией промежуточных решений (рис. 1).  



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 80 

Рис. 1. Схема принятия проектного решения 
 

Непременным элементом проекта является оценка его 
соответствия природно-техногенным условиям эксплуа-

тации  месторождения (рис. 2). 
 

      Рис. 2. Факторы оценки природно-техногенных условий  
 

Сведения о природно-техногенной системе используются для корректировки на всех эта-
пах разработки месторождения путем непрерывного мониторинга процессов с выдачей управ-
ляющих решений по схеме (рис. 3). 

Рис. 3. Структурно-функциональная схема 

модернизации системы управления горным про-
изводством 

 

В качестве управляющих воздей-
ствий рассматривается использование 
новых параметров добычных и перераба-
тывающих процессов.  

Внутренние состояния объекта 
управления характеризуются вероятны-
ми объемами ошибок проекта, а выходом 
системы является уровень эффективно-
сти добычных работ.  

В систему управления добычными 
процессами входят математические модели и направления их оптимизации. Инструментальным 
средством создаваемой системы может быть ГИС Arc Vew, характеризующаяся наличием ши-
роких возможностей при работе с базами данных и являющаяся наиболее экономичной.  

Добыча минерального характеризуется увеличением объемов и ореола развития горных ра-
бот для удовлетворения растущих  потребностей человечества. Ее следствием является накоп-
ление агрессивных отходов переработки на всех переделах с интенсивным воздействием на 
окружающую природную среду, что требует огромных затрат на проведение профилактику хи-
мического загрязнения окружающей среды (рис. 4).  

Рис. 4. Схема управления 
состоянием окружающей среды 

утилизацией отходов 
 

Хвосты переработки 
являются практически 
невостребованным и опас-
ным при хранении ресур-
сом, рациональное исполь-
зование которого в то же 
время может обеспечить 
экономический эффект [9-
12].  

Образование техногенных месторождений объясняется изменением кондиций на товарную 
руду в историческом разрезе и выборочной выемкой богатых участков, а также увеличением 
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объемов целиков при невозможности погашения технологических пустот твердеющими смеся-
ми. 

Объем утилизации отходов минерального производства не превышает первых процентов от 
объемов добычи. Главным препятствием для этого является то, что возможности традиционных 
технологий не позволяют извлекать из отходов полезные компоненты.  

В настоящее время для каждого вида технологии добычи или переработки руды существу-
ет экономически целесообразный предел извлечения, который устанавливается кондициями.  

Не отвечающие кондициям  минералы выбрасываются в окружающую среду и служат ге-
нераторами загрязнения. Причем кондиционному фильтру руды подлежат только по тем метал-
лам, которые могут извлекаться на данном предприятии. Поэтому в отвале могут оказаться ми-
нералы, отвечающие кондициям, но не перерабатываемые по причине отсутствия технологиче-
ской линии. 

В соответствии с современными представлениями в составе отходов различают природные, 
техногенные и природно-техногенные ресурсы, в том числе оставляемые в охранных целях це-
лики.  

Техногенные месторождения в большинстве случаев формируют без учета последующего 
использования хвостов, хотя развивается тенденция формирования техногенных месторожде-
ний для обеспечения определенных технологических, геомеханических и физико-химических 
параметров освоения их в будущем, например, складирование с созданием геохимических ба-
рьеров. 

Безотходность современного горно-перерабатывающего производства обеспечивается при 
соблюдении принципов [13-16]: 

вопросы извлечения полезных ископаемых из недр и ценных компонентов из природного и 
техногенного минерального сырья рассматриваются в едином технологическом комплексе; 

параметры реализации процессов комплексирования определяются с приоритетом  условия 
сохранности земной поверхности от разрушения; 

эффективность эксплуатации месторождения оценивается с учетом потерянных при добы-
че ресурсов. 

Результаты. Комплексное использование отходов горного производства предусматривает 
глубокую переработку техногенного сырья с извлечением полезных компонентов и снижение 
химической опасности вторичных хвостов до уровня санитарных требований. 

Сберегающие литосферу технологии основаны на принципе сохранения земной поверхно-
сти от разрушения горными работами посредством управления геомеханической сбалансиро-
ванностью. Природоохранная сущность новых технологий состоит в закладке пустот твердею-
щими смесями и хвостами выщелачивания металлов из руд на месте залегания.  

Накоплению хвостов переработки объясняется тем, что возможности большинства тради-
ционных технологий обогащения и металлургии ограничены использованием только одной ме-
ханической энергии. Выщелачивание в перколяторах не существенно повышает извлечение 
металлов, но требует продолжительного времени. В последнее время заявила о праве на суще-
ствование технология выщелачивания в дезинтеграторе.  

Активация вещества большой механической энергией при скорости обработки более 250 
м/с в дезинтеграторе создает в материале электрически неравновесно заряженные центры и ра-
дикально изменяет свойства минерального сырья. Механохимическая технология позволяет 
производить продукты существенно дешевле,  с меньшей затратой энергии и быстрее.  

Это направление открывает возможности прорывного совершенствования технологии пе-
реработки руд.  

Доказательство  его преимуществ не может требует использования возможностей инфор-
мационных технологий в форме:   

использование машинных методов контроля параметров процесса;  
версификация вариантов технологических решений; 
разработка расчетов и составление программ на машинных языках; 
разработка имитационных проектных комплексов. 
При сопоставлении технологий с различной полнотой извлечения из недр оценку потерь 

целесообразно осуществлять по потерянной ценности полезных компонентов, определяемой по 
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предельной цене отрасли. Это позволяет использовать единый критерий технологии - прибыль 
с учетом ущерба от потерь полезного ископаемого в недрах и хвостах. 

Вовлечение в эксплуатацию отходов, которые ранее не имели промышленной ценности, 
оказывает существенное влияние на величину извлекаемых запасов и содержание металлов в 
добываемой рудной массе, что снижает эксплуатационные затраты и улучшает показатели ис-
пользования капиталовложений и производственных фондов [17-18].  

Исключение необходимости хранения хвостов на земной поверхности с возвращением  
земли в хозяйственное пользование обеспечивает прибыль не только от реализации продуктов 
переработки, но и за счет радикального оздоровления окружающей среды региона. 

Новации в горном производстве последнего времени характеризуются направлениями 
(табл. ).  

Таблица 

Направления совершенствования разработки  металлических месторождений 

 

Область применения 
Направления совершенство-

вания 
Способ осуществления 

Разработка подземным 

способом 

Уменьшение потерь метал-
лов в недрах 

Выщелачивание металлов из некондиционных руд в 

подземных выработках растворами реагентов 

Выщелачивание металлов из  некондиционных руд в 
подземных выработках природными водами  

Повышение качества  ис-

пользования недр уменьше-

нием потерь и разубожива-
ния руд 

Сохранение земной поверхности от разрушения 

путем использования хвостов подземного выщела-
чивания и хвостов обогащения 

Разработка  открытым и 

подземным способом 

Уменьшение потерь метал-

лов в хвостах  переработки 

Природное выщелачивание металлов атмосферными 

осадками 

Извлечение металлов выщелачиванием в активато-

рах с комбинированным механохимическим воздей-

ствием 

 
Эколого-экономическая модель эффективности переработки некондиционного сырья по 

критерию максимум прибыли с учетом экологии региона имеет вид [19-20] 

max,

)1(
1 10 1 1 1 1 1

гвргбтусггqме

Р

р

O П

n

Т

t

F

f

N

n

з

з
xqнуqуумуеу

КККККККЦQQЦЦM

EEЕКЦQЦMП
 

где Р - продукты утилизации хвостов; О - виды хвостов; П - процессы переработки хвостов; Т - 
время переработки; F - фазы существования хранилищ; N - стадия использования хвостов; Меу - 
количество металлов из отходов; Цм у - цена металлов; Qy - количество восстановленных эффек-
тов; Цqy - цена утилизированных веществ; Еq - коэффициент процентной ставки на кредит для 
утилизации; Ех - коэффициент процентной ставки на кредит для производства металлов; Ену - 
коэффициент процентной ставки на экологию; Ме -количество потерянных металлов; Цм  - цена 
потерянных металлов; Q - количество потерянных эффектов; Цq - цена потерянных полезных 
веществ; Qг - количество эффектов поражения среды; Цг - затраты на компенсацию глобальных 
факторов поражения; З - затраты на управление; К - затраты на управление хранилищами; Кс - 
коэффициент самоорганизации хвостов; Ку - коэффициент утечки продуктов выщелачивания; 
Кт - коэффициент дальности утечки растворов; Кб - коэффициент влияния на биосферу; Кг - ко-
эффициент влияния загрязнения на соседние регионы; Квр - коэффициент реализации опасности 
со временем; Кr - коэффициент риска поражения окружающей среды от неучтенных факторов. 

Выводы. Динамическая задача прогнозирования и оптимизации системы  проектного 
обеспечения горных работ не может быть решена без  информационного обеспечения. 

Вовлечение в эксплуатацию отходов, которые ранее не имели промышленной ценности, 
улучшает показатели использования капиталовложений и производственных фондов.  

Новации в горном производстве последнего времени характеризуются извлечением метал-
лов под комбинированным механохимическим воздействием и повышением качества исполь-
зования недр при использовании хвостов переработки для управления состоянием земной по-
верхности. 
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Исключение необходимости хранения хвостов на земной поверхности обеспечивает при-
быль не только от реализации продуктов переработки, но и за счет радикального оздоровления 
окружающей среды региона. 

Перспективы дальнейшего развития в этом направлении увеличиваются в соответствии с 
дальнейшим увеличением численности населения Земли и исчерпанием запасов руд в ком-
фортных для разработки месторождений условиях. Получение металлов, экологически чистых 
строительных материалов и другой продукции из доступно любому предприятию горного про-
филя. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БУРОВИБУХОВИХ 

РОБІТ З УРАХУВАННЯМ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ 

ПРИ ЙОГО ОБВАЛЕННІ НА ПОХИЛЕ ОГОЛЕННЯ 
 

Мета. Удосконалення методики визначення параметрів буровибухових робіт за рахунок врахування коефіцієн-

та енергоємності відбійки гірських порід при обваленні масиву на похиле оголення  в умовах напружено-

деформованого стану масиву гірських порід. 

Методи дослідження. Застосування аналітичного методу досліджень дозволило врахувати вплив кута нахилу 

похилого оголення на напружено-деформований стан масиву, що підлягає обваленню. Математичними методами 
виявлені закономірності та встановлені залежності, які дають можливість адекватно врахувати кут нахилу похилого 

оголення при коригуванні параметрів буровибухових робіт. Враховуючи практику роботи шахт Кривбасу запропо-

новані певні обмеження діапазону визначення коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід. 

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у встановленні нових закономірностей впливу коефіцієнта 

енергоємності відбійки гірського масиву на параметри буровибухових робіт. Визначені нові залежності впливу 
напружено-деформованого стану масиву на параметри буровибухових робіт при обваленні на похиле оголення (ком-

пенсаційний простір) з урахуванням кута його нахилу. Встановлені обмеження діапазону отриманих чисельних зна-

чень даного коефіцієнта при відбійці масиву на будь-який тип оголень. 

Практична значимість. Удосконалено методику коригування параметрів буро-підривних робіт в залежності 

від змінення напружено-деформованого стану рудного масиву при його обваленні на будь -який тип оголення (гори-
зонтальне, вертикальне або похиле). Розроблена методика виключає можливості отримання некоректних результатів 

в умовах відбійки, коли стан оголень може бути критичним з точки зору їх імовірного самообвалення. Створена 

спеціалізована комп’ютерна програма, яка дозволяє оперативно отримувати значення основних параметрів бур о-

вибухових робіт для конкретних умов та аналізувати прогнозні значення якості подрібнення масиву, який підлягає 

обваленню. 
Результати. Запропонована методика визначення коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід при обва-

ленні масиву на похиле оголення, яка дає можливість враховувати кут його нахилу. Запропоновані обмеження сто-

совно розрахованих чисельних значень вищезазначеного коефіцієнта. 
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Постановка проблеми. Останнім часом у зв’язку із кризовими явищами все гостріше по-
стає питання пошуку додаткових резервів зменшення собівартості видобутку руди, зокрема  й 
підземним способом. Значну частину у собівартості видобутку залізних руд займають буро-
підривні роботи (БВР), що пов’язано із високою вартістю вибухових речовин (ВР) і засобів під-
ривання та дуже великими затратами на розбурювання масиву. Тому підвищення ефективності 
цього важливого виробничого процесу, який суттєво впливає також на показники наступної 
виробничої операції (випуску та доставки обваленої руди) є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує багато різних методик, які давно відомі і 
досить повно висвітлені у науково-технічній літературі [1-3], які дають можливість визначати 
основні параметри БВР при домінуючій при підземному видобутку багатих залізних руд сверд-
ловинній відбійці, а саме лінії найменшого опору W та відстані між кінцями свердловин  а  при 
найбільш застосовуваному віяловому їх розташуванні у масиві, що підлягає обваленню. 

Однією з найбільш поширених є методика проф. Ю.П. Капленка [4], яка затверджена у 
якості галузевої для залізорудних шахт Кривбасу та Запорізького ЗРК, а також вико-
ристовується студентами при виконанні курсових та дипломних проектів. Дана методика ба-
зується на так званому показникові підриваємості гірських порід Со, який комплексно враховує 
усі основні фактори, що впливають на ефективність відбійки. На виробництві, головним чином, 
застосовують її спрощений варіант, який враховує коефіцієнт міцності гірських порід, їх неод-
норідність, діаметр свердловин, роботоздатність ВР та щільність її заряджання. У переважній 
більшості випадків отримані у результаті розрахунків параметри  БВР повністю задовольняють 
виробничників, оскільки дана методика ґрунтується, власне, на величезній кількості промисло-
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вих досліджень  й пройшла дуже чисельну і тривалу апробацію. Але дана методика у своїй по-
вній версії також дозволяє враховувати рівень напружено-деформованого стану (НДС) масиву,  
що дозволяє дещо скоригувати основні параметри БВР. І хоча ця частина даної методики також 
достатньо висвітлена у технічній літературі [3], широкого застосування на виробництві вона не  
отримала. З нашої точки зору головними факторами, що стримують її більш широке застосу-
вання є:  

по-перше – значно вища складність розрахунків;  
по-друге – відсутність вагомої мотивації інженерно-технічних працівників у застосуванні 

більш громіздкої, а можливо й не досить зрозумілої для них методики.  
Згідно даної методики при проектуванні БВР напружено-деформований стан масиву визна-

чають за допомогою коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід k , який дорівнює 
відношенню питомих витрат ВР, встановлених з урахуванням впливу глибини гірничих робіт 

та розмірів очисного простору q  до питомих витрат ВР, визначених згідно їх міцності qf.  
Виділення невирішеної проблеми. Головним недоліком вищезазначеної методики є те, 

що по-перше, вона дозволяє визначати чисельне значення k  тільки при відбійці руди на гори-
зонтальні або на вертикальні оголення. В той же час на шахтах Кривбасу останні роки все 
більшого застосування набуває похилий тип оголень компенсаційних просторів, причому як 
при використанні підповерхово-камерних систем розробки, так і систем підповерхового обва-
лення.  

По-друге, існуюча методика не містить ніяких обмежень, що у ряді випадків може призво-
дити до отримання некоректних результатів. 

Метою досліджень є удосконалення методики визначення параметрів буровибухових робіт 
за рахунок врахування коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід при обваленні масиву 
на похиле оголення в умовах напружено-деформованого стану масиву гірських порід. 

Основна частина. Чисельне значення коефіцієнта k  визначають з виразів: 
при відбійці руди на горизонтальне оголення (компенсаційний простір) 

410
40

1
51

f

HS
e,

q
,K гfW

B

f

;     (1) 

при відбійці на  вертикальну відрізну щілину (компенсаційну камеру) 
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де qf - питомі витрати ВР по міцності порід, кг/т; В - ширина очисного простору, м; Wf -лінія 
найменшого опору, розрахована для даної міцності порід f, м; Sг, Sв, - площа, відповідно, гори-

зонтального або вертикального очисного простору, м
2
; Н - глибина ведення гірничих робіт, м;  

- коефіцієнт Пуассона, долі од. 

У випадку, коли чисельне значення коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід k  є 
меншим 1, це вказує на те, що масив знаходиться у зоні понижених або розтягуючих напру-
жень, які його ослаблюють. Це дає можливість без погіршення якості подрібнення руди при її 
відбійці збільшити параметри сітки розбурювання, зменшивши при цьому кількість та загальну 
довжину свердловин, кількість ВР та засобів підривання, що сприятиме певному зростанню 
продуктивності праці та зменшенню затрат на даному виробничому процесі.  

При значенні k  більше 1 це вказує на домінуванні в масиві стискуючих напружень, які 
навпаки, ускладнюють руйнування масиву, оскільки при відбійці окрім природних сил, що ха-
рактеризуються коефіцієнтом міцності даних порід, додатково ще треба подолати стискуючі 
напруження. І якщо даний фактор не буде враховано, то за певних обставин (а саме – дії у ма-
сиві підвищених стискуючих напружень), це може призвести до погіршення якості подрібнення 
руди, яке буде характеризуватися підвищеним виходом негабаритних кусків з усіма витікаю-
чими наслідками. 

З урахуванням НДС масиву показник підриваємості гірських порід, величину лінії най-
меншого опору та питомі витрати ВР на відбійку визначають з формул 

3 KCC o ;       (3) 
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3 KWW o , м;      (4) 

Kqq f , кг/т. т     (5) 

Виконавши аналітичні дослідження ми пропонуємо визначати значення коефіцієнта k  при 
обваленні рудного масиву на похиле оголення (компенсаційний простір) з виразу 

2/2tgkkkk гвгn ,    (6) 

де гв kk ,
 
- значення коефіцієнта k  при відбійці руди відповідно на вертикальне та горизон-

тальне оголення (компенсаційний простір);  - кут нахилу похилого оголення, град. 

Якщо проаналізувати даний вираз то побачимо, що при =0
 
та =90

о 
(тобто при горизон-

тальному та вертикальному оголеннях) значення nk
 
стає тотожним, відповідно, гk

 
та вk , й чим 

більшим буде кут нахилу похилого оголення  (тобто при збільшенні його стійкості за рахунок 
зростання в масиві зони дії стискуючих напружень та їх абсолютних значень), тим більшим 

стає і значення коефіцієнта nk .  

На рис. 1 приведено графік змінення чисельних значень коефіцієнта k
п
 залежно від кута 

нахилу похилого оголення  для конкретних умов, а саме: коефіцієнті міцності руди за шкалою 
проф. М.М. Протод’яконова f=6 балів; площі оголення S=400 м

2
; глибині ведення робіт Н=1200 

м та коефіцієнті Пуассона =0,3. 
Рис. 1. Графік залежності коефіцієнта енергоємності 

відбійки гірських порід 
n

k  в залежності від кута нахилу 

похилого оголення  

Як видно з рисунку, при кутах нахилу по-
хилого оголення до 20-30 суттєвої різниці між 
значеннями коефіцієнтів k

г 
та k

п
  не буде, а 

суттєве збільшення значення k
п
 спостерігається 

при кутах нахилу похилого оголення від 40-50
 

та більше. Така поведінка масиву є цілком 
логічною, підтверджується чисельними експе-
римен-тальними дослідженнями при моделю-
ванні напружено-деформованого стану пород-
них масивів, виконаних нами на попередніх 
етапах досліджень геомеханічних процесів [5-7] 
та візуальними спостереженнями, що 

здійснювались на шахтах Кривбасу. Аналогічна залежність зростання стійкості похилих ого-
лень приведена у роботі [8], що також підтверджує коректність отриманих результатів. 

Стосовно певних обмежень до вищезазначеної методики то ми вважаємо, що при отри-

манні значень коефіцієнта k , які є меншими, ніж 0,4-0,5 стан оголень та приконтурної до них 
ділянки масиву буде критичним внаслідок розвитку в ньому зони розтягуючих напружень, вна-
слідок чого існує висока імовірність їх самообвалення. Тому в таких випадках необхідно додат-
ково перевіряти стійкість конкретного оголення за інструкцією НДГРІ [8]. 

Окрім цього для більшої зручності виконання за даною методикою розрахунків, а також 
визначення показників якості подрібнення руди в конкретних умовах при запроектованих па-
раметрах БПР (діаметра середнього куска підірваної гірничої маси, виходу негабаритних кус-
ків), визначення яких також можливе за вищезазначеною методикою проф. Ю.П. Капленка, але 
розрахунок яких є досить трудомістким враховуючи громіздкість емпіричних рівнянь, якими 
описуються ці залежності, нами створена спеціалізована комп’ютерна програма, яка дає мож-
ливість оперативного отримання значень основних параметрів БПР як за міцністю порід, так і з 
урахуванням їх напружено-деформованого стану. Спрощення виконання цих розрахунків дає 
підставу для широкого застосування даної методики у виробничих умовах, що в свою чергу у 
багатьох випадках (тобто за сприятливих умов відбійки) дозволяє більш масштабно застосо-
вувати на наших шахтах безтротилові ВР. Це також сприятиме суттєвому зменшенню затрат на 
відбійку, що в умовах підземного видобутку залізних руд у підсумку дає можливість отримати 
значний економічний та соціальний ефект, що обґрунтовано у роботах [9,10]. 
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Висновки. Удосконалена методика проф. Ю.П. Капленка, яка враховує вплив НДС масиву 
на умови його відбійки, може бути застосована для розрахунків параметрів БВР для будь-яких 
типів оголень (компенсаційних просторів), власне самі розрахунки можуть бути виконані дуже 
швидко за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми, що дозволяє оперативно 
здійснювати попередній аналіз основних показників відбійки масиву та якості його подрібнен-
ня (питомі витрати ВР, вихід руди з 1 м свердловини, діаметр середнього куска обваленої руди, 
вихід негабариту), а узгодження у деяких випадках отриманих даних із стійкістю самих оголень 
та масиву, що підлягає обваленню, дасть можливість уникнути отримання некоректних резуль-
татів. 
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НЕЧІТКА ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ЗБАГАЧЕННЯМ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ  

З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ 
 

Мета. Метою даної роботи є обґрунтування використання методів планування експерименту та регресійного 

аналізу і мультиагентного керування для моделювання процесів збагачення залізної руди. Складність, нестаціонар-

ність та динамічність технологічних процесів, що відбуваються на збагачувальній фабриці, наявність складних 

зв’язків та рециклів між механізмами обумовлюють застосування зазначених методів автоматизованого керування 
технологічними процесами. 

Методи дослідження. Проведено аналіз сучасних методів та засобів моделювання процесів роботи технологіч-

них механізмів. Окрему увагу приділено розподіленим системам керу вання та доцільності їх використання у склад-

ному технологічному процесі для моделювання зв’язків між механізмами. З метою моделювання роботи окремих 

механізмів проаналізовано сучасні напрямки автоматизованого керування, їх переваги та недоліки стосовно застосу-
вання до вирішуваної проблеми. 

Наукова новизна. Розв’язання поставленої задачі складає актуальність роботи. Її метою є обґрунтування вибо-

ру методів мультиагентного керування та регресійного аналізу у порівнянні з класичним розподіленим керуванням 

та іншими сучасними методами інтелектуального керування. 

Практична значимість . Обґрунтовано застосування мультиагентного керування, для моделювання інформа-
ційних зв’язків між технологічними механізмами. Проаналізовано сучасні засоби інтелектуального керування стосо-

вно моделювання окремих механізмів – засоби нечіткої логіки, штучного інтелекту, оптимального та адаптивного 

керування, генетичні алгоритми, гібридні моделі та методи планування експерименту. 

                                                                 

 Савицький О.І., Тимошенко М.А., 2017 
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Результати. На основі проведеного аналізу було визначено, що класичні методи розподіленого керування не 
доцільно застосовувати до збагачувальних процесів. Мультиагентне керування дає змогу керувати процесами більш 

гнучко та досягнути автономності керування кожним механізмом окремо. Для моделювання безпосередньо кожного 

технологічного механізму окремо доцільно застосовувати методи планування експерименту та регресійного аналізу.  

Вдосконалення методу моделювання технологічного процесу на кожній стадії подрібнення та збагачення і 

зв’язків між ними за рахунок використання регресійного аналізу та методів планування експерименту дозволило 
підвищити точність керування в умо-вах нестаціонарності процесів збагачувальної фабрики. 

Ключові слова: збагачення, залізна руда, автоматизація, мультиагентне керування, системний підхід, розділен-

ня, регресійний аналіз. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. З урахуванням напрям-
ків розвитку сучасного світового ринку основною ціллю виробництва є зниження собівартості 
продукту. Ця ціль досягається за допомогою комплексної оптимізації виробничих процесів на 
основі введення сучасних технологій. Саме підвищення якості автоматизації промислових техно-
логічних процесів є основним шляхом у вирішенні питання енергоефективності виробництва. 

Збагачувальний комплекс містить у собі різні технологічні механізми, що здійснюють різні 
операції та відрізняються за конструкцією, і тому вимагають застосування різних підходів при 
побудові систем керування. Крім того, вони перебувають у взаємозв’язку і безпосередньо 
впливають на роботу один одного; вимагають застосування багатьох вимірювальних приладів, 
що фіксують величини різної фізичної природи. Це приводить до збільшення необхідних роз-
рахункових потужностей [1-4]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Використання сучасних засобів інтелектуальних сис-
тем, таких як засоби нечіткої логіки, засоби штучного інтелекту, методи оптимального та адап-
тивного керування є одним з найперспективніших напрямів у розвитку автоматизації виробни-
цтва. На основі вказаних засобів будуються потужні регулятори. Вони відрізняються своєю 
швидкодією, стійкістю до збурюючих впливів та здатністю продуктивно працювати в умовах 
неповної інформації.  

Наприклад, у роботі [5] було запропоновано метод нормування електроспоживання рудоз-
багачувальної фабрики загалом на основі інтелектуальних засобів керування. Систему ефекти-
вного нейронечіткого прогнозу електроспоживання було використано для досягнення постав-
леної мети. За результатами промислових випробувань дана система, побудована з використан-
ням сучасних засобів керування, дозволила знизити електроспоживання структурними підроз-
ділами гірничозбагачувального комбінату на 2%. 

Традиційні засоби автоматики у поєднанні з методами нечіткої логіки, які дозволяють опе-
рувати не з обмеженими числовими значеннями, а з лінгвістичними змінними, доцільно засто-
сувати для керування трьохстадійним комплексом збагачення.  

Це дозволяє розглядати весь комплекс як більш адекватну, наближену до реальних умов, 
систему і здійснювати керування у реальному часі на основі деякої експертної бази знань [6-9]. 

Діагностування технологічних механізмів дозволить своєчасно попереджати аварійні ситу-
ації та точніше запланувати планові перевірки. Це дасть змогу значно подовжити життєвий 
цикл обладнання та скоротити затрати на його ремонт та обслуговування у майбутньому.  

Проте, процеси, що проходять на збагачувальній фабриці, відбуваються у закритих конс-
трукціях. 

Пульпа проходить від механізму до механізму у пульпопроводі (за винятком жолобів спі-
ральних класифікаторів) і не дає змоги наочно контролювати процеси всередині механізмів, 
вимірювати дані про стан цих механізмів та сировини, оброблюваної всередині них. 

Саме тому безконтактні вимірювальні прилади широко застосовуються на гірничозбагачу-
вальному виробництві. 

Їх можна встановлювати ззовні механізмів та пульпопроводів – радіометричні, ультразву-
кові, термографічні прилади, тощо.  

Проте, радіометричні датчики, не зважаючи на високу точність, вимагають особливого об-
слуговування та наявності відповідної служби на виробництві.  

Термографічні засоби вимірювання не дають достатньої точності [10-13]. 
У табл. 1 показано степінь впливу якісних властивостей руди на ефективність її обробки 
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(ступінь впливу вимірюється від 1 до 4, як від незначного впливу, до дуже значного) [14]. 

Таблиця 1 

Ступінь впливу якісних властивостей руди на ефективність процесів її обробки 

Показник Подрібнення Магнітна сепарація 

Міцність руди 1 - 

Текстурна характеристика 2 3 

Вміст магнітного продукту  - 1 

Гранулометричний склад руди та промпродуктів 3 2 

Густина руди - 4 

Учені зазвичай розглядають механізми окремо - окремо млини, поділяючі апарати та магні-
тні сепаратори з різних точок зору. Вони розробляють нові методи вимірювання та контролю 
параметрів оброблюваної руди, здійснюють діагностику стану технологічних механізмів для 
подовження їх життєвого циклу, докладно заглиблюються у фізичну природу процесів обробки 
руди та пропонують навіть нові конструкції гірничозбагачувального обладнання або надбудови 
до нього. Запропоновані вирішення окремих проблем, без сумнівів, дозволяють досягти знач-
ного корисного ефекту. Проте роботу механізмів у взаємозв’язку та можливі наслідки не досить 
розглянуто науковцями. До того ж введення в експлуатацію більшості розробок є або занадто 
складним, або занадто коштовним. 

Постановка задачі. Метою дослідження обрано розробку мультиагентної системи автома-
тизованого керування фабрикою збагачення залізної руди з застосуванням сучасних засобів ке-
рування. Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні задачі: проаналізувати сучасні 
методи керування збагачувальними механізмами окремо та гірничозбагачувальною секцією 
загалом; вдосконалити метод моделювання технологічного процесу на кожній стадії подріб-
нення та збагачення і зв’язків між ними для застосування у системі керування. 

Викладення матеріалу та результати. Загальний опис мультиагентної системи МАС мо-
же бути показаний у формі алгебраїчної системи 

),,,( ORGREAMAC ,     (1) 

де А - набір агентів, тобто набір утворюючих; Е - набір МАС, тобто комунікаційне середовище 
в якому МАС взаємодіє з іншими МАС; R - набір взаємодій між агентами, тобто масив конфі-
гурацій; ORG - представлення поточної МАС у вигляді зображення. 

У цій моделі, і-й агент (утворююча) з точки зору організації її інтерфейсу з іншими елемен-
тами системи може бути записаний трійкою 

),,( iiii ORGREA ,      (2) 

де Ei - MAC комунікаційного середовища, в якому агенти взаємодіють (Ei E); Ri - підмножина 

зв’язків агенту з іншими агентами (Ri R); ORGi - представлення поточної MAC у вигляді зо-
браження. 

Зв’язок між технологічними механізмами збагачувальної фабрики має велике значення так 
як дозволяє розглядати увесь процес збагачення у сукупності та контролювати його згідно за-
гальної картини.   

Згідно запропонованої схеми (рис. 1) у секції збагачувальної фабрики здійснюються чотири 
операції - подрібнення, класифікація, знешламлення та мокра магнітна сепарація залізної руди.  

Відповідно, присутні такі технологічні механізми, як млини, магнітні сепаратори, дешла-
матори та класифікуючі механізми. Для першої стадії це спіральний класифікатор, для наступ-
них - гідроциклони. Також показанo параметри продуктів збагачувальних операцій, необхідні 
для моніторингу процесу та розрахунків керуючих впливів, а саме витрати пульпи та її густина. 
Параметри розраховувалися з урахуванням наявності у секції рециклів та зумпфів між деякими 
механізмами. Також вимірюється кількість заліза у кінцевому продукті, яка у даному випадку 
становить 64,23 %. 

Детально розглянемо різницю між класичними розрахунками параметрів роботи ме-
ханізму та його роботою у агентному вигляді.  

Живлення гідроциклону надходить з зумпфа, до якого пульпа у промислових умовах над-
ходить одразу з декількох механізмів і змішується.  

При цьому відбуваються коливання величин параметрів пульпи - таких як її густина, кіль-
кість твердого, тощо. 
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Рис. 1. Технологічна схема процесу трьохстадійного збагачення залі-
зної руди 

 

Наприклад, щоб розрахувати середній вміст твердої фази 
у суміші пульп, що надходить до зумпфа при відомих їх ви-
тратах (виміряних витратомірами), вмісту твердого та вмісту 
заліза у твердій фазі необхідно провести відповідні розраху-
нки 
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На рис. 2 показано керування першою стадією збагачення, зображеною на рис . 1.  
Рис. 2. Керування агентами першої стадії збагачення 

 

PLC (Programmable logical controller) приймає 
сигнали від датчиків густини ρ та продуктивності Qw1 
і на основі отриманих даних нечітка мережа, заван-
тажена в PLC, тренує регулятори, які керують приво-
дами живильника (Af), класифікатора (P1), мокрого 
магнітного сепаратора (Rs1) і подачею води в млин 
(A1). Оскільки суттю агентів є їх автономність з під-
тримуванням зв'язку, необхідно здійснювати обмін 
даними між ними.  

У межах однієї стадії цей обмін може бути здій-
снений за допомогою програмного забезпечення в 
PLC. Для обміну інформацією між стадіями дані пе-

редаються за допомогою PLC кожної стадії. 
Проте, прямої залежності між вхідними і вихідними параметрами продукту майже ніколи 

не буває, особливо з урахуванням нестаціонарності та динамічності технологічних процесів на 
збагачувальній фабриці. У цьому випадку слід застосовувати кореляційні залежності. Зокрема, 
методи планування експерименту (багатофакторний аналіз) показують досить точні результати 
[15]. Метод Бокса-Вілсона, метод стохастичної рівноваги, метод симплекс-планування, метод 
планів Шеффа являються найвідомішими методами планування експерименту. Вибір методу 
цілком залежить від умов поставленої задачі. 

Метод Бокса-Вілсона отримав найбільше розповсюдження. Метод полягає у проведенні 
невеликих серій дослідів і визначенні на основі отриманих результатів найкоротшого шляху 
руху до області екстремуму. Досліднику доводиться мати справу з великим числом параметрів 
при дослідженні складних багатофакторних процесів, хоча більшість з них в подальшому вияв-
ляються незначними. У той же час не має можливості здійснити кваліфікований відбір най-
більш істотних параметрів, так як даний вибір заснований виключно на інтуїції. Метод стохас-
тичного планування дозволяє виявляти та виключати з розрахунків параметри, які незначно 
впливають на кінцевий результат. Під час проведення досліджень зміна значень неконтрольо-
ваних змінних, наприклад, якості вихідної сировини, характеристик обладнання зміщує поло-
ження оптимуму. В цьому випадку доцільно використовувати таку стратегію пошуку оптиму-
му, яка дозволяла б весь час пристосовуватися до мінливих умов (адаптуватися). Симплексне 
планування експерименту дозволяє враховувати дані зміни. Метод планів Шеффа доцільно за-
стосовувати для вирішувань задачі усереднення руд. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Проведений аналіз дає змогу стверджу-
вати, що застосування мультиагентного керування значно підвищить точність керування тех-
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нологічними механізмами гірничозбагачувального комплексу та загалом зробить керування 
більш адаптованим до реальних умов та вимог, що ставляться до якості та кількості концентра-
ту. Застосування ж сучасних засобів керування, таких як засоби нечіткої логіки, штучного інте-
лекту, в цілому дозволить покращити якість та точність керування. 

Вдосконалення методу моделювання технологічного процесу на кожній стадії подрібнення 
та збагачення і зв’язків між ними за рахунок використання регресійного аналізу та методів пла-
нування експерименту дасть дозволить підвищити точність керування в умовах нестаціонарно-
сті процесів збагачувальної фабрики. 

Напрямком подальших досліджень є детальніше дослідження зв'язків між технологічними 
механізмами різних стадій збагачення і їх впливу на параметри кінцевого продукту. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ШЛАКОВ И ШЛАМОВ  
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

Цель. Целью данной работы было изучение возможности вскрытия ванадий  содержащих и алюмосодержащих 

продуктов с дальнейшим получением чистых V2O5 и Al2O3. 

Методы исследования. В изучении вещественного состава золошлакового материала применялись методы 

гравитационного, гранулометрического, химического, спектрального, оптического, термического и других анализов. 

Научная новизна. Привлечение к переработке отходов теплоэлектростанций с получением редких металлов 
дает возможность уменьшить закупку дорогого сырья по импорту; утилизировать отходы с получением ценных ме-

таллов и улучшить экологическую обстановку в Украине.Топливные шлаки и золы получаются из минеральных 

веществ, остающихся при сжигании каменного и бурого угля, торфа, прочих сланцев и жидкого топлива в топках 

электростанций, В их составе выделяется три группы веществ: кристаллическое, стекловидное, органическое. 

Практическая значимость. Авторами приведены результаты исследований по изучению текстуры, структуры, 
минерального составов отходов сжигания топлив двух видов жидкого (Киевская ТЭЦ) и твердого (Зеленодольская 
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ГРЭС). Проведены эксперименты по механическому разделению в центробежном, магнитном и электрическом по-
лях, отработаны методы гидрометаллургического извлечения ванадия и алюминия из ванадий и алюмоосодержащих 

продуктов механического обогащения. При вовлечении в обогащение золошлаков предполагается комплексная тех-

нология с получением ванадия и алюминия. 

Результаты. Технологическая схема химического обогащения алюминий содержащего продукта включала: 

подготовку шихты, которая состояла из шлака и известняка, спекание шихты, доизмельчение спека, агитационное 
выщелачивание алюминия раствором соды, отделение твердого осадка от алюминатного раствора с возможностью 

последующей его переработке на глинозем. Концентрация элементов, полученных механическими методами обога-

щения соответствует условиям на сырье, направляемое на гидрометаллургический передел и составляет по Al2O3 - 

19%, по V2O5 - 0,36%. Принципиальная схема получения алюминия из алюмосодержащих продуктов включает в 

себя шихтования исходного сырья с известняком, спекание полученной шихты, агитационное выщелачивание спека, 
промывку с выделением алюминия в раствор. Алюминатный раствор подвергается обескремниванию и карбониза-

ции с получением гидроокиси алюминия, операцией кальцинации выделяют чистый алюминий. 

Ключевые слова: шлаки, вещественный состав, лабораторные исследования, гидросферы, гидрометаллургии, 

комплексная технология обогащения. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами .Переработка твердого 
топлива связана со значительным выходом минеральных отходов. На многих тепловых элек-
тростанциях (ТЭС) выход золы и шлака превышает 1 млн т в год. Длительное время считалось, 
что минеральные компоненты твердого топлива являются балластом при его переработке, по-
этому отходы направлялись в отвалы, что влекло за собой рост объемов золоотвалов, сооруже-
ние которых связано с отчуждением пахотной земли, требовало больших капитальных затрат и 
нарушало экологический природный баланс.  

Анализ исследований и публикаций. Зола и шлак образуются в результате термохимиче-
ских превращений неорганической части топлива (мазут, газ, уголь, сланец) и различаются по 
химико-миралогическому составу, физико-механическим свойствам в зависимости от вида 
топлива и его происхождения [1-4]. 

Исследования велись в направлении разделения минеральных компонентов по плотности, 
включающие: 

гравитационный анализ в тяжелых средах; 
механический способ разделения в пульсационной машине в водной среде; 
отсадочную машину с подвижным решетом; 
разделение шлаков и шламов по гидравлической крупности и плотности в поле центробеж-
ных сил; а также разделения по магнитным свойствам и по электропроводности. 
Постановка задачи. Целью данной работы было изучение возможности вскрытия ванадий  

содержащих и алюмосодержащих продуктов с дальнейшим получением чистых V2O5 и Al2O3. 

Изложение материала и результаты. Топливные шлаки и золы получаются из минераль-
ных веществ, остающихся при сжигании каменного и бурого угля, торфа, прочих сланцев и 
жидкого топлива топках электростанций, фабрик, заводов. 

Эти продукты чаще всего представляют собой рыхлую воду с зернами различных размеров, 
реже плотные оплавившиеся и лишь частично спекшиеся пористые куски шлака. 

В их составе можно выделить три группы веществ: кристаллическое, стекловидное, орга-
ническое. 

Кристаллическое вещество представлено первичными минералами вещества топлива (маг-
нетит, гематит, кварц) и новообразованиями, полученными в топочном процессе (силикаты, 
алюминаты). 

В топочных процессах происходит ряд превращений, которые не успевают завершиться до 
наступления равновесного состояния. Продуктом такого незавершенного равновесия является 
стекловидная фаза. Разнообразие стекловидных фаз сводится к четырем видам, отличающиеся 
цветом и показателем преломления: А - бесцветная, В - желтая, С - бурая, Д - черная. Зола од-
ной ТЭС содержит несколько стекловидных составляющих с преобладанием, одной из них. В 
этих продуктах содержится обычно то или иное количество частичек несгоревшего топлива (от 
единичных продуктов по 30-40 %). При удовлетворительном течении процесса и высокой реак-
ционной особенности топлива их количество невелико. Несгоревшее топливо отлично от ис-
ходного и находится в виде кокса и полукокса с малой гигроскопичностью. Перечисленные 
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выше фазово-минералогические составляющие являются основными для золы топлив. 
В изучении вещественного состава золошлакового материала применялись методы грави-

тационного, гранулометрического, химического, спектрального, оптического, термического и 
других анализов. 

Термический анализ показал, что шлаки крупностью 0,5-0 мм представлены в основном уг-
лем, магнетитом и фаялитом. В пробе есть кристобалиты, сфен (титанит). Кроме того, в пробе 
присутствуют минералы не дающие энергоэффектов на кривой ДТА, это может быть полевой 
шпат типа ортоклаза и фосфаты. 

Для оптического анализа золошлакового материала характеризующегося большой неодно-
родностью вещественного состава, необходимо предварительное выделение однородных фаз в 
отдельные фракции, что обеспечит более полную диагностику состава. Исследуемый золошла-
ковый материал после разделения по классам крупности направлялся на гравитационный ана-
лиз. Результаты гранулометрического анализа приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Гранулометрическая характеристика шлаков, % 

Класс крупности, мм Выход V Sc Pb Ti Zr 

+ 0,5 6,0 0,03 0,003 0,005 0,1 0,01 

0,2-0,25 5,3 0,03 - - 0,1 0,01 

0,25-0,16 9,5 0,03 - - 0,1 0,01 

0,16-0,07 33,1 0,04 - - 0,1 0,01 

0,07-0,04 13,0 0,03 - - 0,1 0,01 

- 0,04 33,1 0,04 0,003 0,005 0,1 0,01 

Итого 100,0 0,03 0,003 0,005 0,1 0,01 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что проба шлаков в основном, представлена клас-
сом 0,16-0мм, выход которого составил 79,2 %. Основными элементами, концентрация которых 
достигает десятые и сотые доли, являются: ванадий, скандий, свинец, хром, титан, цирконий.  

Все классы крупности представлены одним фазово-минералогическим составом, но отно-
сительное содержание их в разных классах существенно отличается. 

Исключение составляет класс крупности - 0,5 мм, в котором отсутствуют частицы несго-
ревшего угля. Этот класс состоит из стекловидных обломков темно-бурого и желтого цвета, 
небольшого количества черных шариков и обожженного глинистого вещества. Обломки темно-
го стекла неправильной угловатой формы, иногда в виде столбиков и пластинок. Цвет стекла 
изменяется от бурого, почти черного до зеленовато-коричневого. Тонкие сколы прозрачны. 
Желтое стекло находится в виде остроугольных, прозрачных обломков. Преобладает стекло 
темного цвета. По показателю преломления эти стекла относятся к железистым (типа к FeSi3O8 
и NaFeSi3O8). Кусочки обожженного глинистого вещества светло-серого и буровато-серого 
цвета без угловатых очертаний, на некоторых видны ошлакования. Иногда глинистое вещество 
содержит мельчайшие включения черного цвета. В этой фракции встречаются единичные зерна 
магнетита, гематита, пирротина. 

Тяжелая фракция (>2800 кг/м
3
) из-за малого выхода выделялась из объединенной пробы 

всех классов крупности. В основном она состоит из черных магнитных шариков и хромита. У 
одних шариков гладкая блестящая поверхность, у других шероховатая матовая. На поверхности 
10% шариков наблюдаются корочки гематита. Гематит встречается и отдельными зернами. Не-
большое количество бесцветных шариков содержит вкрапленность магнита. Хромит присут-
ствует в виде черных блестящих октаэдров размером 0,2-0,1 мм. Магнетит встречается как в 
виде самостоятельных оплавленных шариков и не оплавленных частиц, так и в виде тонкой 
вкрапленности в другие минералы и фазы. В небольшом количестве в этой фракции отмечают-
ся фаялит, титанит, в единичных знаках силлиманит, лейкокосенильменит, гидрооксиды желе-
за. 

Средняя фракция (2600-2800 кг/м
3
) состоит из обломков стекла темно-бурого и желтого 

цвета, зерен кварца и шариков различного цвета. Черные шарики как магнитные, так и немаг-
нитные. Кварц представлен зернами неправильной формы, имеющими стеклянный блеск. Сле-
дует отметить, что средняя фракция класса крупности –0,5 +0,25мм состоит в основном из об-
ломков стекла, в остальных классах крупности преобладают шарики разного цвета, также как и 
в тяжелой фракции. Кроме того в небольших количествах встречается ангидрит, кальцит. Все 
фазы загрязнены вкрапленностью магнетита и угля. 
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Большую часть легкой (<2600 кг/м
3
) фракции составляют частицы несгоревшего угля и 

шарики различного цвета, кусочки несгоревшего угля претерпели изменения разной степени: 
от плотных, матовых, твердых до блестящих, округлых и мягких, разрушающихся при легком 
надавливании. Больше всего несгоревшего угля находится в классе крупности -0,25 +0,16 мм. 
Шарики черные, бесцветные и слегка окрашенные, прозрачные и непрозрачные, полные и за-
полоненные. Они сходны с шариками других фракций. Наблюдаются также окатанные гранулы 
неправильной формы, непрозрачные, матовые, светло-серого цвета. Эти зерна часто содержат 
включения магнетита и угля. Тридимит представлен в виде бесцветных или дымчатых облом-
ков, имеющих стеклянный блеск. Встречаются зерна гипса и полевого шпата. 

Стекловидные шарики и обломки, входящие в состав всех фракций, имеют различные по-
казатели преломления, а, следовательно, и состав. согласно показателям преломления, стекло-
видная фаза состоит из стекол полевошпатового, кварцевого и железистого составов, желези-
стого кордиерита и кристобалита. Указанные стекла имеют близкие физико-механические свой-
ства: плотность -2550 +2650 кг/м

3
, твердость -5 +7,5, удельная магнитная восприимчивость (диа-

манитон) - (0,46-0,92) 10
-6

 см
3
/г. 

Раскристаллизованные минералы: железистый кордиерит - (6-24) 10
-6

 см
3
/г в зависимости 

от содержания железа 2-8,5%; титанит - =3300-3600 кг/м
3
; удельная магнитная восприимчи-

вость (4,4-4,7) 10
-6

 см
3
/г; 2% магнетит - =4800-5200кг/м

3
 удельная магнитная восприимчивость 

–  0,142-1,02 см
3
/г; 5%. Анализ результатов показал, что преобладающими по химическому со-

ставу компонентами являются оксиды кремния, алюминия и железа.  
Щелочных относительно небольшое количество, преобладает калий над натрием. Оксид 

кремния частью представлен кварцем и его модификациями, в состав которых входят также 
CaO, MgO, щелочи и частично Al2O3 и Fe2O3.  

В золошлаках наиболее ценными являются ванадий, содержание которого составляет 0,04% и 
скандий - 0,002%. Иттрий, никель, германий, хром и титан рассматриваются как попутные продукты. 

В результате изучения вещественного состава золошлакового материала установлено, что 
разделения шлаков на мономинеральные фракции достичь невозможно. Это объясняется спе-
цификой шлакового материала, химической неоднородностью компонентов, их взаимным при-
плавлением, наличием пузырьков газа внутри шариков стекла, вкрапленностью магнетита и 
угля в другие фазы и минералы. 

На исследование вещественного состава поступило две пробы отходов сжигания жидкого 
топлива Киевской ТЭП. Первая проба с содержанием 4,6 % V2O5 светло-желтого цвета с белы-
ми пятнами, вторая проба бурого цвета с содержанием 21,1 % V2O5. 

Обе пробы представлены преимущественно тонкодисперсным карбонатно-глинистым ма-
териалом, частично уплотненным в довольно крепкие куски неправильной формы.  

В тонкодисперсной массе хорошо видны зернышки гематита, кварца, гидрооксидов железа 
и черные легкие включения сажистого вещества.  

Под микроскопом установлено наличие обломочных (0,05-0,1 мм) и дисперсных частиц, 
карбонатов, стекла, глинистых минералов и гидрооксидов железа. Зернистый материал в тон-
кодисперсной массе распределен неравномерно. 

Термический анализ показал, что в составе первой пробы есть кальцит, гипс, гематит, не-
большое количество извести и органические вещества; в составе второй пробы – гипс, неболь-
шое количество извести, а также органические вещества. 

На основании данных химического, рентгенофазового, термического и оптического анали-
зов выполнен расчет минерального состава шламов ТЭС. 

Изучение вещественного состава шламов жидкого топлива Киевской ТЭП показало, что 
они представлены на 68-94 % тонкодисперсным материалом крупностью менее 0,04 мм, состо-
ящим из кальцита, гипса, гидрооксидов железа и глинистых минералов. 

Ванадий в шламах находится в виде V2O5, дисперсные (около 0,005-0,001 мм) частицы ко-
торого запыляют другие  минеральные фазы, в основном гидрооксиды железа. 

Исследования по гидрометаллургической переработке проводились на пробах, полученных 
после механического обогащения. 

Технологическая схема химического обогащения ванадий содержащих продуктов включа-
ла: подготовку шихты, которая состояла из шлама и поваренной соли; спекание шихты, из-
мельчение спеки, выщелачивание водой и серной кислотой, фильтрацию и промывку остатка.  



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 95 

Исследование по спеканию шихты проведены в интервале температур 800-850 С. Время 
обжига 1 ч. Водное выщелачивание проводилось в следующих параметрах: отношение твердо-
го к жидкому (Т:Ж) равно 1:3 1:4, температура 20-25 С. Выщелачивание серной кислотой 
проводилось при отношении Т:Ж 1,3:1,4, массовая доля серной кислоты в жидкой фазе 5-8 %. 

Наибольшее извлечение получено при температуре 800 С. При этом в случае водного вы-
щелачивания получаются растворы с массовой концентрацией V2O5 - до 16 г/дм

3
; при кислот-

ном выщелачивании до 33 г/дм
3
 V2O5. Для выделения ванадия из растворов можно рекомендо-

вать его осаждение в виде гидротированной V2O5 путем гидролиза раствора. 
При соблюдении оптимальных условий может быть осаждено более 99 % V2O5. 

Для получения особо чистых ванадиевых продуктов ванадий необходимо осаждать хлори-
дом аммония из щелочных растворов. 

Технологическая схема химического обогащения алюминий содержащего продукта вклю-
чала: подготовку шихты, которая состояла из шлака и известняка, спекание шихты, доизмель-
чение спека, агитационное выщелачивание алюминия раствором соды, отделение твердого 
осадка от алюминатного раствора с возможностью последующей его переработке на глинозем. 

Для обеспечения высокого извлечения алюминия отношение СаО:Al2O3 составило 1,6. Ис-

следования по спеканию шихты проведены при температуре 1300 С. Содовое выщелачивание 
проводилось при следующих параметрах Т:Ж=1:4, массовая концентрация Na2CO3 в растворе 
на выщелачивание 100-120 г/дм

3
. 

Лучшие показатели по извлечению алюминия получены при температуре 65 С. Перера-
ботка алюминатных растворов (обескремнивание и карбонизация) в данном случае аналогична 
переработке по стандартным схемам. 

Таким образом, на основании проведенных исследований по гидрометаллургической до-
водке продуктов механического обогащения можно сделать следующие выводы: 

извлечение ванадия из продуктов механического обогащения шламов можно проводить 
спеканием с поваренной солью; 

определены режимы процесса извлечения ванадия (800 С, время обжига 1 час; параметры вы-
щелачивания Т:Ж=1:3 массовая концентрация серной кислоты 80г/дм

3
, время агитации 1 час); 

извлечение ванадия в оптимальном режиме составило 72%; 
переработку алюминий содержащих продуктов можно проводить бесщелочным методом 

путем спекания с известняком; 

определены режимы процесса извлечения алюминия (t=1300 С время обжига 1 час, пара-
метры выщелачивания Т:Ж=1:3, массовая концентрация соды в растворе на выщелачивание 120 
г/дм

3
, время агитации 30 мин.); 

извлечение алюминия составило – 50 %; 
гидрометаллургическая переработка шламов и шлаков ТЭС ппозволит расширить сырье-

вую базу для получения чистых V2O5 и Al2O3. 
На основании выполненных поисковых исследований были разработаны технологические 

схемы по обогащению шлаков ТЭС, работающих на твердом и жидком топливе. В плане разра-
ботки технологии обогащения золошлаков Зеленодольской ТЭС проведены исследования хи-
мического и минералогического составов отходов сжигания твердого топлива. Основная масса 
отходов состоит из кремнезема - 50 % и глинозема - 20 %, представляющие собой прочное си-
ликатное соединение в виде стеклообразной фазы, поэтому глинозем механическим путем вы-
делен быть не может, для его извлечения потребуются гидрометаллургические методы. 

Выводы и направление дальнейших исследований . Проведенные исследования показа-
ли возможность концентрации элементов ванадия и глинозема механическими методами. 

Таким образом, при вовлечении в обогащение золошлаков предполагается комплексная 
технология с получением ванадия и алюминия. На основании проведенных исследований раз-
работана технология обогащения золошлаков, которая включает измельчение, гравитационное 
разделение в поле центробежных сил на легкую и тяжелую фракции. Тяжелая фракция направ-
ляется на обогащение на высокоинтенсивную сепарацию с получением магнитного и немаг-
нитного продукта.  

Магнитный продукт после сгущения является сырьем для гидрометаллургического полу-
чения ванадия. Из хвостов высокоинтенсивной магнитной сепарации доизвлекается легкая 
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фракция. Необходимость операции магнитного обогащения необходима для обезжелезнивания 
шлака, поскольку железо мешает операции спекания продуктов при подготовке к гидрометал-
лургическому переделу. 

Концентрация элементов, полученных механическими методами обогащения соответствует 
условиям на сырье, направляемое на гидрометаллургический передел и составляет по Al2O3 - 
19%, по V2O5 - 0,36%.  

Принципиальная схема получения алюминия из алюмосодержащих продуктов включает в 
себя шихтования исходного сырья с известняком, спекание полученной шихты, агитационное 
выщелачивание спека, промывку с выделением алюминия в раствор.  

Алюминатный раствор подвергается обескремниванию и карбонизации с получением гид-
роокиси алюминия, операцией кальцинации выделяют чистый алюминий. 
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СТРУКТУРА МОБІЛЬНОГО РОБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК ЧАСТИНИ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ ДІМ» 
 

Мета. Метою роботи є огляд сучасних інформаційних технологій які можуть забезпечувати усі можливі блага 

для побуту і роботи людини, наприклад, на основі використання інтелектуальних роботизованих систем. Слід 

відмітити те, що роботизовані системи дають змогу людям з обмеженими можливостями виконувати дії, що можуть 

бути незручними для них самих. Наприклад, допомогти дістати або передати необхідну  річ, та у поєднанні із систе-
мою «Розумний дім», керувати інженерними системами оселі. Слід зазначити те, що у сучасних роботизованих інте-

лектуальних системах, окрім правильного вибору програмно-апаратного забезпечення, досить поширеною задачею є 

розробка методів, способів та технологічних рішень автономної навігації роботів. Отже, основною метою р оботи є 

розробка структури мобільного робота як частини системи «Інтелектуальний дім» методів автономного переміщення 

та прокладки маршрутів у приміщеннях побутового типу. 
Методи дослідження. Розглянуто спосіб автономного пересування робота у приміщенні коридорно-кімнатного 

типу по горизонтальній поверхні у межах одного поверху. Рішення поставленого завдання досягнуто за рахунок 

виконання трьох процесів: вибору напряму, збереження напряму та визначення цілі. 

Наукова новизна. Результатами досліджень є структура інформаційної системи, що включає у себе роботизо-

ваного помічника, який забезпечує комфорт у оселі, може гарантувати безпеку та виконувати моніторинг умов, як 
внутрішніх, так і зовнішніх для людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Практична значимість. У даній статті авторами запропоновано структурну схему мобільного робота, як ча-

стини системи «Розумний дім», метою якого є покращення побутових умов проживання для людей із обмеженими 

можливостями, на основі використання голосових команд, та можливості автономної роботи робота. 

Результати. Запропоновану роботизовану систему, окрім виконання функцій робота помічника, доцільно вико-
ристовувати як систему протипожежної безпеки та сигналізації, наприклад, на основі постійного моніторингу 

оточуючого простору на предмет нештатних ситуацій. 

Ключові слова: розумний дім, робот, диференційний привід, інформаційна система, автоматична навігація. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Проблема автомати-
зації інженерних систем сучасних помешкань є дуже важливою. Дане питання все частіше ви-
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рішують за допомогою інтелектуальних систем, що керують устаткуванням оселі та допомага-
ють у вирішенні деяких побутових питань. Розвиток даних технічних рішень призводить до 
збільшення кількості автоматизованих систем управління будинками та наближення новітніх 
розробок до загального впровадження. Також для досягнення комфорту можливе використання 
роботизованих систем помічників. Такі пристрої можуть бути корисними для людей з обмеже-
ними можливостями через зручність у керуванні, що не потребує спеціальних навичок.  

Стандартна структура системи «Розумний дім» включає в себе керування побутовим уста-
ткуванням помешкання. Такі системи здатні керувати мікрокліматом приміщень, освітленням, 
опаленням і повинні мати доволі чіткий алгоритм роботи. Але, система яка включає до свого 
складу  робота помічника є самодостатньою з можливістю до самонавчання, і як результат, са-
мостійно може визначати сценарії пересування, контролю за устаткуванням будинку та інфор-
мувати про позаштатні ситуації. 

Недоліками даних систем є потреба у сучасних датчиках, контролерах, методах та способах 
автономного пересування тощо. Тому впровадження таких роботизованих пристроїв та вирішення 
найбільш поширених задач пов’язаних із ними є досить актуальним напрямом досліджень. 

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогодні випущено велику кількість роботів-
помічників та ведуться розробки з даної теми. 

Зокрема, компанія Toyota розробила робота HSR(HumanSupportRobot), що може захоплювати 
та переміщувати різноманітні предмети та слугувати засобом зв’язку. Дана розробка орієнтована на 
людей із проблемами опорно-рухового апарату та на людей похилого віку. Робот компанії Toyota 
має датчики та камери для навігації у просторі та руку-маніпулятор, яким і виконує дії з підняттям 
предметів. Згідно специфікації пристрій може підіймати речі вагою до 1,2 кг [6]. 

Також слід зазначити роботів-помічників компанії Panasonic, що можуть виконувати фун-
кції перукаря, комунікатора тощо [7]. 

Наведені пристрої мають обмежені функціональні можливості та є відокремленими. Для 
повноти рішення для людей з обмеженими можливостями перспективним рішенням є 
об’єднання робота-помічника із системою Розумний дім. 

Таке рішення забезпечує не тільки допомогу людям із обмеженими можливостями, але й 
дає їм змогу тримати під контролем ситуацію у власній оселі. 

Постановка завдання. Науковою задачею даних досліджень є розробка роботизованого 
пристрою помічника як частини системи «Розумний дім». Дана ідея передбачає опрацювання 
принципів руху і навігації роботизованого пристрою та побудову принципів роботи супутніх 
функцій. 

Задача є актуальною, оскільки дані системи набувають поширення і дають можливість за-
безпечити комфорт у оселі та допомагати людям з обмеженими можливостями у вирішенні дрі-
бних побутових питань. 

Викладення матеріалу та результати. В загальному вигляді система представляє собою 
дві складові частини, такі як робот-помічник і кліматично-контролююча система (рис. 1). 

Рис. 1. Структура роботизованої системи поміч-

ника як частини системи «Розумний дім» 
 

Обидві складові сильно інтегровані од-
на в одну засобами керування, оскільки 
управління ними реалізується у єдиному 
інтерфейсі, що є зручним у користуванні. 
Робот-помічник має окремий керуючий 
центр, який взаємодіє із основним блоком 
керування системи. Він використовується 
для побудови карти приміщень, пересуван-
ня та збору даних про оточуючий простір. 
Уся система керується за допомогою веб-
інтерфейсу, що розташований на загально-
му керуючому центрі, який також збирає, 
обробляє і накопичує дані про оточуюче 
середовище й керує системами оселі відпо-
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відно заданим параметрам. 
У результаті досліджень, було проаналізовано різноманітні пристрої для реалізації системи. 

У якості основного обчислювального модулю робота-помічника було обрано міні-комп’ютер 
RaspberryPi 3. Такий вибір зумовлено підтримкою пристроєм бездротових інтерфейсів без до-
даткових налаштувань та дискретних модулів і достатньою продуктивністю для бездротових 
функцій, які необхідні для роботи робота. 

Для виконання функцій руху було обрано рухому платформу з двигунами постійного стру-
му. На базі даного апаратного забезпечення побудовано диференційний привід за допомогою 
драйвера двигунів L298D. Вищенаведена схема може виконувати керування двома двигунами, 
що у свою чергу, забезпечує виконувані функції. Система диференційного приводу побудована 
на принципі руху коліс за траєкторіями, що схожі на дуги. Для забезпечення різноманітних ва-
ріацій побудови шляху (рис. 2) приймемо Vr для правого колеса, Vl для лівого (див. рис. 2). При 
Vr=Vl платформа має рухатися прямо, при Vr=-Vl – навколо своєї осі і криволінійно при завданні 
різних швидкостей. 

Рис. 2. Схема руху приводу колес роботу 
 

Якщо до позначень додати W - відстань між колесами, то можна 
розрахувати радіус криволінійного шляху (2). Для цього розглянемо 

період руху t, протягом якого пристрій рухається по дузі, що має 

кут (1,3) [8] 
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Для руху робота та розрахунку маршруту також необхідною є карта приміщень, у яких він 
пересувається. Карта будується у двовимірному просторі. Ультразвукові датчики посилають 
сигнал та приймають луну, відбиту від перешкод.  

За допомогою цього робот дізнається, де є перешкоди для руху і оминатиме її при побудові 
маршруту. Відстань вимірюється датчиком HC-SR04 [9] і розраховується за формулою (4), де V 
- швидкість звуку, t - час між відсилкою сигналу і прийняттям луни 

S=Vt/2.      (4) 
Отже, дані збираються та заносяться на карту роботом самостійно, що робить його самона-

вчальним. Для керування пересуванням робота необхідним є задання точок на карті. При голо-
совій команді треба задати конкретну точку, яку знає робот, або задати нову. Це забезпечує 
стале орієнтування пристрою у просторі. 

Також можлива голосова взаємодія із пристроєм. Для цього використовуються мікрофони 
та спеціальне програмне забезпечення. Збір голосових даних відбувається за допомогою CMU 
Sphinx, який складається з таких компонентів: 

pocketsphinx - невелика швидка програма, що обробляє звук, акустичні моделі та словники; 
бібліотека Sphinxbase, що необхідна для роботи Pocketsphinx; 
sphinx4 - бібліотека розпізнавання; 
sphinxtrain - для навчання акустичним моделям [10,11]. 
Фрази, що говорить користувач, додаються до акустичної моделі. Особливості вимови та-

кож фіксуються даною системою розпізнавання. Потім слова додаються до словника, який яв-
ляє собою текстовий файл. Словник перетворює мовлення користувача у мовну модель, що є 
зрозумілою для CMU Sphinx. Команди, що були перетворені, передаються на керуючий 
комп’ютер пристрою і він виконує задані дії. 

Кліматично-керуюча система побудована на основі основного керуючого центру. Її скла-
довими є, окрім міні-комп’ютера, такі елементи, як: 

бездротові модулі збору кліматичної інформації; 
нагрівальні елементи; 
підсистема керування природним освітленням; 
підсистема керування штучним освітленням тощо. 
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Бездротові модулі являють собою автономні пристрої, що побудовані на базі бездротових 
мікроконтролерів ESP8266 [12]. Вибір таких пристроїв зумовлений наявністю інтерфейсу Wi-Fi 
і невеликою ціною даного рішення. Датчики підключені за допомогою цифрового інтерфейса 
I2C, що забезпечує швидку і точну передачу даних. Кліматичні показники визначаються за до-
помогою датчиків вологості, температури, тиску та освітлення. Керуючий центр приймає дані 
від модулів та визначає, які дії необхідно прийняти згідно заданого алгоритму. 

Отже, дана частина системи керуєприродним освітленням, відкриваючи чи закриваючи жалюзі 
на вікні, штучним освітленням, через кероване реле та аналогічно нагріваючими елементами. 

Ще одною додатковою функцією можна назвати визначення погодних умов на наступну 
добу, що заснована лише на показниках датчиків.  

Для цього в системі використовується алгоритм Замбретті, що інтерпретує дані показників 
в один прогноз з великого числа перестановок після обліку змінних факторів [13]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Запропоновано та реалізовано систему 
розумного дому із роботом-помічником. Роботизований пристрій може служити допоміжним 
засобом як для людей із обмеженими можливостями, так і для загальних цілей.  

Сама система являє собою автономне приладдя для підтримки заданих користувачем умов, 
але й може бути підключена до глобальної мережі для віддаленого керування. 

Такі рішення допомагають полегшити життя людей, підтримувати комфортні та безпечні 
умови в оселі і інформувати про несправності інженерних систем будинку. 

На основі отриманих результатів доцільно проводити дослідження в напрямку створення 
систем «Розумний дім» з роботом-помічником, розвивати дані системи та доповнювати їх до-
датковими пристроями. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ЗМІШУВАЧІВ  

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БУРОВОГО РОЗЧИНУ 
 

Метою цього дослідження є вивчення і компаративний аналіз роботи трьох конструкцій статичного змішувача 
неньютонівської рідини з параметрами бурового розчину: : густина - 1250 кг/м3, динамічна в’язкість - 0,02 Па·с. 

Методи дослідження. Для дослідження роботи статичного змішувача неньютонівської рідини використано мо-

дуль Flow Simulation програмного середовища SolidWorks. 

Наукова новизна.  Одержані параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, яка охоплює власне змішу-

вач і відтинок труби за ним довжиною до 20 діаметрів труби: поле швидкостей гідросуміші v (м/с); поле завихреності 
n (с-1); поле інтенсивності турбулентності І (%), поле масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування 

lm (м).   

Практична значимість . За одержаними даними встановлено, що кращі технологічні характеристики перемі-

шування бурового розчину  за швидкістю і завихреністю потоків пульпи забезпечують спіральні змішувачі №2 і №3, 

які рекомендуються для впровадження в системі приготування бурового розчину на ділянці змішування  його з реа-
гентами.  

Результати. Виконані порівняльні дослідження роботи трьох конструкцій статичного змішувача в циркуляцій-

ній системі промивальної рідини бурових установок. Виконано компʼ ютерне моделювання та отримано парамет-

ричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, а саме в місці установки статичного змішувача і в зоні трубопроводу за 

ним. Побудовано графіки зміни досліджуваних параметрів відносно осі труби, зокрема: графіки зміни швидкості 
потоку бурового розчину по довжині трубопроводу (криві v(L)), графіки зміни завихреності n (с-1) відносно осі труби 

L (м), (криві n(L)), графіки зміни інтенсивності турбулентності І (%) відносно осі труби L (м), (криві І(L)), графіки 

зміни масштабу турбулентностей lт (м) відносно осі труби L (м), (криві lт (L)).  Виконано порівняльний аналіз моде-

лей та кривих. Обґрунтовано раціональну конструкцію спірального статичного змішувача для отримання оптималь-

них технологічних характеристик перемішування бурового розчину.  
Ключові слова: статичний змішувач, буровий розчин, компʼ ютерне моделювання, модуль Flow Simulation, 

програмне середовище SolidWorks, швидкість гідросуміші, завихреності, інтенсивність турбулентності, масштаб 

турбулентності. 
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Постановка проблеми. Останнім часом статичні змішувачі все ширше використовуються 
в ряді галузей промисловості, що обумовлено їх перевагами, зокрема великою кількістю мож-
ливих варіантів конструктивного рішення, відсутністю рухомих елементів, привода, енерго-
споживання, можливістю суміщення з гідро- та пневмо-транспортними мережами, а також різ-
номанітністю технологічних функцій, які вони здатні виконувати: змішування газоподібних, 
рідких і сипучих твердофазних компонентів, диспергування твердофазних компонентів у рід-
ких та незмішуваних рідинах, флокуляція твердої фази в рідинних потоках, інтенсифікація роз-
чинення реагентів у рідинах тощо [1]. 

У системах циркуляції бурового розчину використовують різні конструкції механічних міша-
лок: лопатеві, роторні, кульові та ін. Статичні змішувачі розглядаються як перспективні [2].  

Разом з тим їх конструкція повинна відповідати вимогам ефективного перемішування бу-
рового розчину з реагентами, інтегруватися у наявні гідротранспорті комунікації поверхневого 
комплексу циркуляційної системи бурової установки.  

Для цього важливо виконати дослідження впливу статичного міксера на параметричні поля 
гідросуміші, зокрема за швидкістю й завихреністю. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Розроблення технічних рішень та ак-
тивне дослідження статичних змішувачів розпочинається з 1980-90-х років [1,3,4]. У роботі [1] 
підкреслюється, що конструювання статичних змішувачів першого покоління базувалося го-
ловно на інтуїції з наступною емпіричною апробацією варіантів. Кращий з них обирався на ос-
нові порівняльного аналізу. Натомість сучасні технології широко використовують моделюван-
ня течії гідросуміші. У роботі [5] розроблено чисельні інструменти для аналізу складних 
змішувальних пристроїв, 3D. Розрахунки засновані на методі скінченних елементів.  

                                                                 

 Білецький В.С., Міщук Ю.С., Маілов Р.І., 2017 
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Автор у роботі [6], використовуючи засоби обчислювальної гідродинаміки для моделюван-
ня, показав, що статичний змішувач формує складну вихреву систему, яка включає стаціонар-
ний поздовжній вихровий потік і перехідні (вторинні) потоки (вихори), що, за В.Г. Левічем [7], 
може розглядатися як розвинена турбулентність.  

У роботі [8] досліджено залежність перепадів тиску в турбулентному потоці (Re=1000-
5000), створюваному в статичному змішувачі, від числа Re.  

У роботі [9] досліджено Kenics static mixer у широкому діапазоні турбулентності потоку 
(Re=1-25000). Чисельним моделюванням одержано картину поля швидкостей та перепадів тис-
ку для трьох модифікацій Kenics-міксера і потоків рідини та повітря.  

Автори роботи [10] застосовують «продуктивність змішування» як характеристику статич-
ного змішувача і показують її залежність від енергії, затраченої на змішування, та різниці пере-
падів тисків у змішувачі.  

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми. Разом з тим у вітчизняній 
і закордонній практиці невідомі дослідження роботи статичного змішувача в циркуляційних 
системах промивальної рідини бурових установок. 

Метою цього дослідження є вивчення роботи трьох конструкцій статичного змішувача 
неньютонівської рідини з параметрами бурового розчину: густина - 1250 кг/м

3
, динамічна 

в’язкість - 0,02 Па·с із застосуванням модуля Flow Simulation програмного середовища 
SolidWorks. 

Завдання: виконати порівняльні дослідження спіральних статичних змішувачів для систем 
перемішування бурового розчину. 

Основний матеріал і результати. Для дослідження прийнято три конструкції статичного 
змішувача, які належать до різних класів пристроїв (табл. 1).  

Таблиця 1 

Досліджувані об’єкти «трубопровід – статичний змішувач» 

Номер 
досліду  

Опис конструкції 3D-модель змішувача 

1 Труба Ø114×9 мм без змішувача 

2 
Труба Ø114×9 мм, з додатково встановленим 

статичним змішувачем № 1 

 

3 
Труба Ø114×9 мм, з додатково встановленим 

статичним змішувачем № 2 (спіраль І) 

 

4 
Труба Ø114×9 мм, з додатково встановленим 

статичним змішувачем  № 3 (спіраль ІІ) 

 
 

Розрахуємо такі параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, яка охоплює власне 
змішувач і відтинок труби за ним довжиною до 20 діаметрів труби: 

поле швидкостей гідросуміші v (м/с); 
поле завихреності n (с

-1
)  (середня колова швидкість рідини у вихорі потоку); 

поле інтенсивності турбулентності І (%) [11]  

UuI ,       (1) 

де середньоквадратична швидкість турбулентних пульсацій; 

kuuuu zyx 3
2222

3
1 ;    (2) 

середня швидкість турбулентного потоку 

222
zyx UUUU ;     (3) 

поле масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування lm (м). 
Для отримання моделей зазначених параметричних полів використано модуль Flow 

Simulation програмного середовища SolidWorks [12,13].  
Результати досліджень наведено в табл. 2.  
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Графіки зміни швидкості потоку бурового розчину по довжині трубопроводу  (криві v(L)) 
зображено на рис. 1.  

Рис. 1. Графіки зміни швидкостей v (м/с) відносно осі труби L(м), (криві v(L)): а - дослід 1 (труба без статичного 

змішувача); б - дослід 2 (змішувач № 1); в - дослід 3 (змішувач № 2); г  -  дослід 4 (змішувач № 3) 

Графіки зміни завихреності п (с
-1

) відносно осі труби L (м), (криві п(L)) наведено на  рис. 2.  

Рис. 2. Графіки зміни завихреності п (с-1) відносно осі труби L (м), (криві п(L)):    а - дослід 1 (труба без статичного 

змішувача); б - дослід 2 (змішувач № 1); в - дослід 3 (змішувач № 2); г  -дослід 4 (змішувач № 3) 

Графіки зміни інтенсивності турбулентності І (%) відносно осі труби L (м), (криві І(L)) зо-
бражено на рис. 3.  
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Рис. 3. Графіки зміни інтенсивності турбулентності І (%) відносно осі труби L (м), (криві І(L)): 

 а - дослід 1 (труба без статичного змішувача); б - дослід 2 (змішувач № 1);  в - дослід 3 (змішувач № 2);  

г  - дослід 4 (змішувач № 3) 
 

Графіки зміни масштабу турбулентностей lт (м) відносно осі труби L (м), (криві lт (L)) 
наведено на рис. 4. 

Одержані результати характеризують картину зміни турбулентності бурового розчину 
вздовж трубопроводу в місці установки статичного змішувача і в зоні трубопроводу за ним. Як 
бачимо, оцінки турбулентності, представлені кривими v(L), І(L), lт (L), та n(L) кореспондуються 
між собою (lbd/рис. 1-4).  

Середня колова швидкість рідини у вихорі потоку n, інтенсивність турбулентності І та 
масштаб турбулентностей lт набувають максимальних значень у місці установки статичного 
змішувача, а далі зменшуються по довжині труби на відстані до 10 діаметрів труби (10D).  

Аналогічні експериментальні дані стосовно числа Re отримані в роботах [11,14].  
Разом з тим кожний з досліджених різновидів статичного змішувача по-різному впливає на 

окремі характеристики турбулентності.  
 

 

Рис. 4. Графіки зміни масштабу турбулентностей lт (м) відносно осі труби L (м), (криві lт (L)): а - дослід 1 (труба без 

статичного змішувача); б - дослід 2 (змішувач № 1); в - дослід 3 (змішувач № 2); г  - дослід 4 (змішувач № 3) 

 
Максимальні та мінімальні значення параметрів швидкості v, завихреності n, інтенсивності 

турбулентності І та масштабу турбулентності lт наведено в табл. 3. 
Порівняльний аналіз кривих швидкості v(L) показує, що змішувачі № 2 й 3 вигідно відріз-

няються від змішувача № 1, дають близькі значення характеристик поля швидкості потоку в 
трубі.  

 

   в      г 

  

   а      б 

 

  
   в      г 
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Таблиця 2 
Результати моделювання статичного змішувача за допомогою  модуля Flow Simulation 

 

Номер  

досліду  
Модель параметричного досліду  

Д
о
сл

ід
  

1
 –

 Т
р
у
б
а 

Ø
1
1
4
×

х
9
 м

м
 б

ез
 с

та
ти

ч
н

о
го

 з
м

іш
у
в
ач

а 

М
о
д
ел

ь
 п

о
л
я
 

ш
в
и
д
к

о
ст

і 

 

М
о
д
ел

ь
 п

о
л
я
 

за
в
и
х
р
ен

о
ст

і 

 

М
о
д
ел

ь
 і
н
те

н
-

си
в
н
о
ст

і 
ту

р
-

б
у
л
ен

тн
о
ст

і 

 

М
о
д
ел

ь
 м

ас
-

ш
та

б
у
 т

у
р
б

у
-

л
ен

тн
о

ст
ей

 

 

Д
о
сл

ід
  

2
 –

 
Т

р
у

б
а 

Ø
1

1
4

×
9

 
м

м
, 
 з

 д
о

д
ат

к
о

в
о

 
в
ст

ан
о

в
л

ен
и

м
 

ст
ат

и
ч

н
и

м
 

зм
іш

у
в
ач

ем
 №

 1
 

М
о
д
ел

ь
 п

о
л
я
 

ш
в
и
д
к

о
ст

і 

 

 

М
о
д
ел

ь
 п

о
л
я
 

за
в
и
х
р
ен

о
ст

і 

 

М
о
д
ел

ь
 і
н
те

н
-

си
в
н
о
ст

і 
ту

р
б

у
-

л
ен

тн
о
ст

і 

 

М
о
д

ел
ь
 м

ас
-

ш
та

б
у
 т

у
р
б

у
-

л
ен

тн
о
ст

ей
 

 

Д
о
сл

ід
  

3
 –

 Т
р
у
б
а 

Ø
1
1
4
×

9
 м

м
, 

 

з 
д
о
д
ат

к
о
в
о
 в

ст
ан

о
в
л
ен

и
м

 

ст
ат

и
ч

н
и
м

 з
м

іш
у
в
ач

ем
 №

 2
 

М
о
д
ел

ь
 п

о
л
я
 

ш
в
и
д
к

о
ст

і 

 

М
о

д
ел

ь
 п

о
л
я
 

за
в
и
х
р
ен

о
ст

і 

 



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 105 

Продовження табл. 2 
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Максимальна швидкість потоку для них знаходиться на рівні 11–15 м/с, що суттєво більше 
від показників для змішувача  № 1 (відповідно 4,9 м/с), а також у 3,5 рази переважає макси-
мальну швидкість потоку без змішувача. 

Таблиця 3 

Максимальні та мінімальні значення параметрів 
 

Параметр  
Номер 

досліду  
Опис конструкції max значення min значення 

Швидкість v (м/с) 

1 Труба без статичного змішувача 4,43 4,41 

2 зі змішувачем № 1 4,88 1,83 

3 зі змішувачем № 2 15,19 3,53 

4 зі змішувачем № 3 11,198 3,59 

Завихреність п, с-1 

1 Труба без статичного змішувача 1,19 0,01 

2 зі змішувачем № 1 108,5 0,01 

3 зі змішувачем № 2 786,5 0,01 

4 зі змішувачем № 3 499,796 0,022 

Інтенсивність тур-

булентності І (%) 

1 Труба без статичного змішувача 2,27 0,89 

2 зі змішувачем № 1 28,13 1,28 

3 зі змішувачем № 2 27,01 1,41 

4 зі змішувачем № 3 25,8 1,08 

Масштаб турбу-

лентностей lт, м 

1 Труба без статичного змішувача 0,0020 0,0011 

2 зі змішувачем № 1 0,0053 0,0005 

3 зі змішувачем № 2 0,0044 0,0004 

4 з змішувачем № 3 0,007 0,0003 
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Аналіз кривих завихреності п(L) показує, що найкращі дані демонструє змішувач № 2 (мак-
симально 786,5 с

-1
), гірші - змішувач № 3 (499,796), на порядок нижчі характеристики маємо 

для змішувача № 1 (108,5).  
Порівняльний аналіз кривих зміни інтенсивності турбулентності І(L) показує суттєву пере-

вагу змішувачів порівняно з трубопроводом без змішувача: трубопровід І=2,27 %; для статич-
них змішувачів результати інтенсивності турбулентності близькі і знаходяться в межах: І=25,8-
28,13 %.   

Аналіз кривих зміни масштабів турбулентних завихрень уздовж трубопровода lт(L) демон-
струє практично близьку картину для змішувачів № 1,2 - максимальний масштаб турбулентно-
стей відповідно 0,0053 і 0,0044.  

Для змішувача № 3 максимальний масштаб турбулентностей lт 0,007.  
Аналізуючи криву lт(L) бачимо, що діаметр вихорів у турбулентних потоках закономірно 

зменшується на ділянці після змішувача. Темп цих змін масштабу турбулентності ідентичний 
для конструкцій №№ 1,2,3.  

Висновки. Виконані дослідження роботи трьох конструкцій статичного змішувача ненью-
тонівської рідини з параметрами бурового розчину: густина - 1250 кг/м

3
, динамічна в’язкість - 

0,02 Па·с із застосуванням модуля Flow Simulation програмного середовища SolidWorks дозво-
лили одержати параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, яка охоплює власне 
змішувач і відтинок труби за ним довжиною до 20 діаметрів труби: поле швидкостей гідро-
суміші v (м/с); поле завихреності n (с

-1
); поле інтенсивності турбулентності І (%), поле масшта-

бу турбулентностей по довжині шляху перемішування lm (м). 
За одержаними даними кращі технологічні характеристики перемішування бурового роз-

чину за швидкістю і завихреністю потоків пульпи забезпечують спіральні змішувачі № 2 і № 3, 
які рекомендуються для впровадження в системі приготування бурового розчину на ділянці 
змішування його з реагентами.  
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АНАЛІЗ ТЕМПІВ БУДІВНИЦТВА СТВОЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ JAVA-ДОДАТКУ 
 

Мета. Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення та дослідження проблеми організації проходки 

стволів глибоких шахт під впливом зміни параметрів бурового устаткування і гірничо-геологічних умов, зокрема, зміни 
темпів будівництва. Необхідно також виконати аналіз отриманих в ході дослідження результатів, встановити закономі-

рності зміни відповідних параметрів і виробити рекомендації щодо раціонального ведення прохідницьких р обіт. 

Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що включає узагальнення і аналіз літератур н-

них джерел і досліджень в галузі будівництва шахт, теоретичні дослідження, що базуються на методах математично-

го моделювання. 
Наукова новизна. Встановлено, що швидкість проходки виробки логарифмічно залежить від продуктивності 

бурового обладнання. 

Практична значимість. Дана категорія складається в знаходженні оптимальних проектних рішень щодо буді-

вництва комплексу виробок горизонтів на великих глибинах для діючих шахтах Криворізького басейну, що дозво-

ляють забезпечити своєчасне введення горизонтів в експлуатацію. 
Результати. Реконструкція виробничих потужностей шахт в умовах значних глибин розробки повинна супр о-

воджуватись послідовними зусиллями в напрямку досліджень, що спрямовані на удосконалення всіх технологічних 

процесів, які вимагають відповідної автоматизації для забезпечення оперативності результатів. Аналіз схем розкрит-

тя глибоких залізорудних родовищ показує, що найбільш раціональним для умов Криворізького басейну є ступене-

вий розтин з використанням сліпих вертикальних стволів. Оптимальними є перш за все схеми розкриття, які дозв о-
ляють реалізувати можливість ведення робіт за допомогою кількох точок докладання робіт. Вказується, що такі схе-

ми доцільні для використання в умовах шахт з великою протяжністю рудного тіла за простяганням. На основі розр о-

бленого програмного забезпечення встановлено, що швидкість проходки виробки логарифмічно залежить від проду-

ктивності бурового обладнання. Відзначено також, що, починаючи з певного моменту, зростання продуктивності 

засобів буріння практично не призводить до збільшення темпів проходки ствола і подальше нарощування зусиль в 
цьому напрямку недоцільно. 
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Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями.  Реконструкція виробни-
чих потужностей шахт в умовах значних глибин розробки повинна супроводжуватися інтенси-
вними зусиллями в напрямку досліджень, спрямованих на вдосконалення всіх технологічних 
процесів, які вимагають відповідної автоматизації для забезпечення оперативного отримання 
результатів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз опублікованих робіт, які висвітлюють різні аспек-
ти наукових досліджень, показує на значне число публікацій, присвячених вдосконаленню проек-
тування глибоких шахт [1, 2]. В інших роботах отримані наукові результати, пов'язані з бурінням 
шахтних стволів як перспективному напрямку у шахтному будівництві, поліпшенню якості буро-
підривних робіт [3-8], а також комплексним питанням підземного будівництва [9, 10]. 

В цілому ж, аналіз літературних джерел, а також актуальних проблем будівництва залізо-
рудних підприємств, показує, що питання впливу продуктивності бурового обладнання на три-
валість прохідницького циклу і, відповідно, швидкість проведення стволів, незалежно від їх 
призначення, на сьогодні опрацьовані недостатньо детально. 

Постановка задачі. Розробити програмне забезпечення та дослідити вплив продуктивності 
бурового обладнання на швидкість проведення стволів, виконати відповідний аналіз, встанови-
ти закономірності і виробити рекомендації. 

Викладення матеріалу і результати. Стійке функціонування гірничого виробництва є 
умовою ефективного розвитку економіки України. Завдання реконструкції виробничих потуж-
ностей в умовах значних глибин розробки повинне супроводжуватися інтенсивними зусиллями 
в напрямку досліджень, спрямованими на вдосконалення всіх технологічних процесів, які ви-
магають відповідної автоматизації для забезпечення достовірності результатів.  

Сучасний етап функціонування залізорудної промисловості України характеризується, зо-
крема, наступним: 
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1. Вичерпанням багатих легкодоступних родовищ корисних копалин. 
2. Великою глибиною ведення робіт на кар'єрах, проблемами, пов'язаними з масштабами і 

темпи розкривних робіт. 
3. Екологічним збитком, пов'язаним з діяльністю гірничо-збагачувальних комбінатів. 
4. Наростанням собівартості продукції при відкритому способі розробки бідних руд і їх по-

дальшому збагаченню, з огляду на застосування енерговитратних технологій.  
5. Значною потребою металургійних підприємств України в залізорудній сировині. 
6. Необхідністю забезпечення критично важливих експортних поставок металургійної і 

залізорудної продукції, що посилюється неможливістю експорту високотехнологічної про-
дукції. 

Зазначене дозволяє припускати можливість в перспективі розробки на великих глибинах 
(понад 1500 м) природно-багатих залізних руд на діючих шахтах Криворізького басейну з ви-
користанням другої і більш високих ступенів розкриття родовищ. У зв'язку зі збільшенням гли-
бини видобутку корисних копалин важливою і складною проблемою є розкриття і розробка ро-
довищ на вельми великих глибинах за допомогою використання декількох ступенів розкриття. 
Родовища залізних руд у Криворізькому басейні в різний час розкривалися вертикальними і 
конвеєрними стволами; в тій чи іншій мірі використовувалася їх комбінація. 

Аналіз застосування способів розкриття родовищ, виконаний, зокрема, з урахуванням робіт 
[1,2], дозволив встановити наступне. Вертикальні стволи можуть бути пройдені високими тем-
пами, використані одночасно для підйому руди, породи, для провітрювання, доставки ма-
теріалів і устаткування, спуску-підйому людей, прокладки трубопроводів і кабельних ліній. 
Проходка вертикальних стволів більш безпечна навіть у умовах високого гірського тиску і 
гірських ударів. 

Конвеєрні стовбури потрібно проходити відразу в запроектованому комплексі на глибину 
черги, а потім нести експлуатаційні витрати в повному обсязі незалежно від обсягів видобутку 
руди. При конвеєрному підйомі велику частку у витратах становлять амортизація капітальних 
вкладень, вартість конвеєрних стрічок, роликів, витрати на електроенергію і обслуговування 
стволів. Необхідні також додаткові стволи для подачі повітря в шахту і виконання допоміжних 
операцій. Для перевантажувальних вузлів необхідні великі камери, що допустимо в особливо 
міцних породах і на обмежених глибинах. 

Як видається в зв'язку з цим, для умов глибоких шахт можна рекомендувати розкриття го-
ризонтів із застосуванням сліпих вертикальних стволів. Для різних умов розвиток робіт може 
здійснюватися за такими схемами (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Будівництво горизонту другого рівня з використанням: а - однієї точки прикладення робіт (від головно-
го ствола); б - двох точок прикладення робіт (від головного ствола і одного з флангових); в - трьох точок прикладен-

ня робіт (від головного ствола і обох флангових); 1- головний ствол горизонту першого рівня розтину; 2- головний 

квершлаг горизонту першого рівня розтину; 3 - головний сліпий вертикальний ствол, що розкриває горизонт другого 

рівня; 4 - головний квершлаг горизонту другого рівня розтину; 5 - штреку горизонту другого рівня розтину; 6, 9 - 

флангові сліпі вертикальні стволи, що розкривають горизонт другого рівня; 7- вентиляційний квершлаг горизонту 
першого рівня розтину; 8, 10 - флангові стволи горизонту першого рівня розтину; 11, 12 - тимчасові приштрекові 

сліпі стволи; А, E - точки зустрічі; ←  - напрями розвитку прохідницьких робіт 

 

Становлять інтерес насамперед схеми, що дозволяють реалізувати можливість ведення ро-
біт по будівництву горизонту другого рівня за допомогою декілька точок прикладення робіт і 
доцільні для використання в умовах шахт з великою протяжністю рудного тіла за простиран-
ням. 
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Для своєчасного розкриття нижчих горизонтів забезпечення заданих темпів проходки гір-
ських виробок є важливим завданням, яке пов'язане з ритмічної організацією робіт. Оскільки на 
швидкість проходки виробок в більшості випадків, особливо, в міцних породах і при значній 
площі поперечного перерізу, помітний вплив чинять бурові роботи актуальним, як видається, 
може бути дослідження залежності швидкості проходки стволів від продуктивності бурового 
обладнання. У цьому зв'язку становить інтерес розробка методів досліджень, відповідного про-
грамного забезпечення, які дозволили б служити в якості інструментів вивчення питань органі-
зації будівництва.  

Для ефективного ходу процесу дослідження потрібно мати програмне забезпечення високої 
якості, яке відповідає, зокрема, таким вимогам (рис. 3), які пов’язані з характеристиками і атри-
бутами якості згідно з ISO 9126:2001. 

Рис. 3. Складові якості програмного забезпечення 

 
З урахуванням вказаного стандарту якості 

програмного забезпечення для проведення дос-
ліджень нами розроблені комп'ютерна програ-
ма мовою Java [11-12],  алгоритм якої предста-
влений на рис. 4.  

Розглянемо залежність швидкості прове-
дення стволів від експлуатаційної продуктив-
ності бурового обладнання за таких умов: про-
ходка здійснюється звичайним способом із за-

стосуванням буропідривних робіт по поєднаною схемою.  

Рис. 4. Алгоритм програми 

 

Стволи закріплені монолітним бетоном. Для ствола діамет-
ром в проходці D=6 м в породах з коефіцієнтом міцності за шка-
лою проф. М.М. Протодьяконова f=12 та експлуатаційної продук-
тивності (позначимо її Р) бурового обладнання 6 м/год (див. рис. 
3) має місце швидкість проходки гірничої виробки 14,1 м/міс 
(приймемо її за базову для даних умов).  

Перехід до більшої продуктивності засобів буріння, при не-
змінних інших умовах, збільшує темпи проходки виробки. Так, 
наприклад, при експлуатаційній продуктивності 8 м/год швид-
кість проходки виробки зростає до 15,84 м/міс. При експлуата-
ційної продуктивності 12 м/год швидкість збільшиться до 18,04 
м/міс. Високі рівні продуктивності бурового обладнання сприя-
ють досягненню помітно більших темпів проходки. Так, при Р=24 
м/год швидкість зросте до 20,9 м/міс. Характер залежності v від Р 
для ствола D=6 м при f=12 може бути описаний логарифмическим 
виразом v=4,3Ln(Р)+7,11. Аналогічним чином розглянемо залеж-
ність v від Р при збільшенні f до 18. У цьому випадку при відпові-

дних значеннях експлуатаційної продуктивності бурового обладнання будуть мати місце більш 
низькі швидкості проходки, а загальний характер залежності v від Р прийме вигляд 
v=5,17Ln(P)+2,87. 

Досліджуємо далі аналогічним чином вплив експлуатаційної продуктивності бурового об-
ладнання на швидкість проходки ствола D = 8 м, при f = 12 і 18.  

У цьому випадку в цілому будуть повторюватися тенденції, відмічені нами раніше для 
ствола D = 6 м, але при менших рівнях v для даних значень Р. Характер залежності v від Р для 
ствола D = 8 м при f = 12 і f = 18 і може бути описаний відповідно виразами v = 2,64Ln(Р) + 5,17 
і v = 3,09Ln(Р) + 2,86. 

Розглянемо тепер ступінь зміни швидкості проходки (позначимо Δ) ствола D=6 м при пе-
реході від f=12 до f=18. При Р=6 м/год швидкість проходки ствола при f=12 буде в 1,205 рази 
вище, ніж при f=18. Співвідношення швидкостей при більш високих значеннях Р буде поступо-
во зменшуватися. При досить великих значеннях експлуатаційної продуктивності бурового об-
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ладнання співвідношення швидкостей проходки ствола істотно знизиться, так, наприклад, при 
Р = 30 м/год воно складе 1,06 рази. У загальному випадку співвідношення швидкостей проход-
ки ствола D= 6 м і при f=12 і f=18 можна описати залежністю Δ=-0,0879Ln(Р)+1,35. У разі D=8 
м при Р=6 м/год Δ=1,184; при Р=30 м/год Δ=1,059. У загальному вигляді залежність співвідно-
шення швидкостей для ствола D=8 м виглядає як Δ=-0,079 Ln (Р)+1,31. 

Досліджуємо зміну співвідношення швидкостей (позначимо Ζ) при D=6 і D=8 м при відпо-
відних рівнях коефіцієнта міцності порід. У той час як співвідношення площ перетину розгля-
нутих стволів становить 1,77 співвідношення швидкостей при f=12 і Р=6 м/год дорівнюватиме 
Ζ=1,47, а в разі Р=30 м/г зросте до Ζ=1,54.  

Схожа картина спостерігається і для випадку f=18. У загальному вигляді зміну співвідно-
шення швидкостей може бути описано виразами Ζ=0,0028+1,47Р в разі f=12 і Ζ=0,0034+1,44Р в 
разі f=18. Для наочності зведемо отримані раніше залежності в табл. 1. 

Таблиця 1 

Залежності швидкості проходки ствола від продуктивності бурового обладнання  
 

Параметр  
Діаметр ствола 

в проходці, м 

Коефіцієнт 

міцності порід,f 
Залежність Висновки 

Залежність  

v від Р  

6  
12 v=4,3027Ln(Р)+7,11  Швидкість проходки логариф-

мічно залежить від продуктив-
ності бурового обладнання. 

При зростанні f знижується v. 

Відношення швидкостей, на-

приклад, v30 /v6  при більш ви-

сокому f вище. 

18 v=5,1741Ln(P)+2,87 

8  

12 v=2,6461Ln(Р)+5,17 

18 

v=3,0919Ln(Р)+2,86 

Співвідношення 

швидкостей при 

f=12 і f=18  

6  - 
Δ=-

0,0879Ln(Р)+1,35 

При зростанні Р і збільшенні f 

від 12 до 18 співвідношення 

швидкостей Δ знижується. 
8  - 

Δ=-

0,0796Ln(Р)+1,31 

Співвідношення 

швидкостей при  

D=6 м і  

D=8 м 

- 12 Ζ=0,0028 Р+1,47 При збільшенні D від 6 до 8 

співвідношення швидкостей Ζ 

зростає із збільшенням Р. - 18 
Ζ=0,0034 Р+1,44  

 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Перевагою об'єктно-орієнтованого про-
грамування є краща модульність програмного забезпечення, велику кількість функцій процеду-
рної мови можна замінити досить обмеженою кількістю класів із своїми методами. Таке про-
грамування є ефективним інструментом розробки програм для дослідження процесів шахтного 
будівництва. Показані ефективні схеми розкриття горизонтів глибоких шахт.  

В ході дослідження також, на основі розробленого програмного забезпечення, встановлено, 
що швидкість проходки виробки логарифмічно залежить від продуктивності бурового облад-
нання. Відзначено також, що, починаючи з певного моменту, зростання продуктивності засобів 
буріння практично не приводить до збільшення темпів проходки ствола і подальше нарощуван-
ня зусиль у цьому напрямку недоцільно. У ході подальших досліджень було б корисно розро-
бити відповідні програми і розглянути питання про залежність оптимальних організаційних 
параметрів спорудження протяжних виробок від різних факторів. 
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МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ  

З ПОЛЕГШЕНОГО ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРІАЛУ 
 
Метою даної роботи є одержання статистичної математичної моделі цементного каменю, отриманого з полег-

шеного тампонажного матеріалу на основі тампонажного портландцементу ПЦТІ-100 з домішкою полегшувальної 

добавки і використання її для прогнозування міцнісних характеристик утвореного цементного каменю залежно від 

складу тампонажного розчину та умов його тужавіння. Зокрема, ставиться задача встановлення впливу на міцність 

тампонажного каменю добавки – спученого перлітового піску. 
Методи дослідження. Для одержання статистичної моделі використано ротатабельний центрально-

композиційний план експерименту. Обробку результатів проведено із застосуванням методу комп’ютерного матема-

тичного моделювання за допомогою системи STATGRAPHICS Plus for Windows. 

Наукова новизна. Встановлено, що гіперповерхня G(X1, X3) має точку екстремуму, що дозволяє оптимізувати 

за факторами X1, X3 склад тампонажної суміші. 
Практична значимість . Результати, отримані в даній роботі дають можливість прогнозувати міцнісні характе-

ристики каменю з полегшеного і легкого тампонажного матеріалу на основі стандартного тампонажного портланд-

цементу ПЦТІ-100 з домішками спученого перлітового піску. 

Результати. Одержана статистична математична модель міцності цементного каменю з полегшеного (легкого) 

тампонажного матеріалу на основі тампонажного портландцементу ПЦТІ-100 і модифікатора-наповнювача спучено-
го перлітового піску залежно від складу цементного розчину і умов тужавіння. На основі аналізу результатів моде-

лювання показано, що введення полегшувальної добавки до тампонажної суміші в кількості до 11 % на суху масу 

негативно не впливає на міцність цементного каменю. З отриманих гіперповерхонь і контурних кривих визначено 

характер та ступінь впливу кожного з членів полінома на цільову функцію – міцність цементного каменю G (X1, X2, 

X3). Найбільш значимим є фактор Х2 - водосумішеве відношення. Далі за значимістю члени моделі-полінома роз-
міщуються в наступному порядку: X3, X3

2, а при довірчій імовірності 90% цей ряд має вигляд: Х2, X3, X3
2, X1

2. 

Максимальна міцність тампонажного каменю G=5,98 МПа має місце в точці оптимуму з координатами: Х1=-

0,00589592; Х2=-1,68178; Х3=1,55811. 

Ключові слова: полегшений тампонажний матеріал, спучений перлітовий пісок, ротатабельний центрально-

композиційний план експерименту, моделювання міцності, Парето-графік, поверхні відгуку, рівняння регресії. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. На території України 
в кожному нафтогазоносному регіоні зустрічаються  пласти з аномально-низькими пластовими 
тисками, а також пласти, складені карбонатними (тріщинуватими) та іншими породами, що 
мають високу поглинальну здатність. При кріпленні свердловин в таких гірничо-геологічних 
умовах постає задача зниження тиску стовпа тампонажного розчину на пласти з метою запобі-
гання поглинань. Вирішення цієї технологічної задачі лежить в площині застосування легких 
(<1400 кг/м

3
) і полегшених (1400-1650 кг/м

3
) тампонажних розчинів [1-4]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Тампонажні цементи з пониженою густиною цементного 
розчину належать до модифікованих матеріалів. До найбільш поширених способів зниження 
густини тампонажних розчинів належать [4-6]: 

добавка легкого наповнювача або використання в’яжучої речовини з меншою густиною; 
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підвищення водосумішевого відношення з одночасним збільшенням водоутримувальної 
здатності розчину;  

уведення у тампонажний розчин газової фази з одночасним її диспергуванням і стабілізаці-
єю утвореної піни: 

введенням штучних або природних полих мікрочасток (капсул); 
введенням спеціально оброблених, спучених матеріалів з великим ступенем кавернозності 

й низькою насипною масою; 
заміною частини води вуглеводневою рідиною меншої густини; 
завдяки комбінованим або мішаним способам. 
У вітчизняній практиці знайшли застосування полегшені тампонажні цементи ОЦГ - на ос-

нові суміші шлаку, портландцементного клінкеру і трепелу при співвідношенні компонентів 1:1 
(за масою) та ОШЦ - на основі суміші шлаку і глини (наприклад бентоніту). Діапазон густини 
тампонажних розчинів на основі ОЦГ - 1450÷1600 кг/м

3
, водосумішеве відношення 

(В/С)=0,7÷1,1, допустимі температури застосування 40-150 °С. Діапазон густини тампонажних 
розчинів на основі ОШЦ – 1450-1550 кг/м

3
, В/С=0,85-0,95, рекомендована температура викори-

стання для ОШЦ-120 – 80-160 °С, для ОШЦ-200 – 160-220 °С [8]. Розроблені в Україні полег-
шені цементи ПЦТІІI-Пол5-100 і ПЦТІІІ-Пол4-100, які вміщують 50 % цементного клінкеру та 
50 % полегшувальної домішки – цеолітизованого туфу і 3 % гіпсу. Діапазон густин тампонаж-
них розчинів на основі таких цементів у межах1400-1500 кг/м

3
 при В/С=1. Рекомендована тем-

пература застосування 50-100 °С [2,8].  
Автори [9] як полегшувальну домішку в модифікованих полегшених і легких тампонажних 

матеріалах використовують пемзу. Для зниження густини тампонажних композицій перспекти-
вним є використання ценосфер [10]. 

Авторами [11] розроблено тампонажну композицію з високою міцністю на основі тампо-
нажного портландцементу з додаванням піску, перероблених промислових відходів поліурета-
ну та поверхнево-активних речовин. 

У роботі [12] пропонується застосовувати в якості полегшувальної домішки порожнисті кераміч-
ні або скляні мікросфери. Полегшені тампонажні суміші із вмістом таких наповнювачів мають високу 
стійкість до агресивної дії кислот в процесі проведення робіт з інтенсифікації продуктивних пластів.  

Дослідники [13] в полегшених тампонажних сумішах використовують домішки - вермикуліту 
(водні алюмосилікати магнію і заліза шаруватої будови з набухаючою решіткою (Mg, Fe

2+
, 

Fe
3+

)3ˑ [(OH)2(Al, Si)4·4H2O].  
Хімічний склад змінний (%): MgO - 14-25; FeO - 1-3; Fe2O3 3-17; Al2О3 - 10-17; SiO2 - 34-42; H2O – 

8-15) та триполіт - малопориста опалова осадова гірська порода.  
Групою авторів у Полтавському відділенні Українського державного геологорозвідуваль-

ного інституту (ПВ УкрДГРІ) розроблено полегшені тампонажні суміші на основі тампонажних 
портландцементів ПЦТІ-100 (ПЦТІ-50) з домішками спученого перлітового піску СПП різних 
марок.  

Розроблені тампонажні композиції, залежно від співвідношення компонентів і водосуміше-
вого відношення (В/С), мають густину 1180-1450 кг/м

3
.  

За своїми властивостями такі суміші відповідають вимогам існуючих стандартів щодо по-
легшених тампонажних матеріалів. Дослідженнями встановлено закономірності зміни густини 
тампонажних розчинів ρ з цих матеріалів в бік її збільшення при збільшенні тиску тужавіння Р. 

Доведено, що залежність ρ=f(P) має асимптотичну форму в інтервалі Р (0,1;15,0 МПа) [14]. 
Постановка завдання. Основне завдання дослідження - одержання статистичної моделі 

міцності тампонажного каменю з додаванням полегшеного матеріалу – спученого перлітового 
піску.  

При цьому автори акцентують увагу на характері впливу полегшувальної добавки на міц-
ність отриманого тампонажного каменю, точніше, особливий інтерес викликає питання можли-
вого негативного впливу на міцність тампонажного каменю такої добавки та оцінювання кіль-
кісних характеристик цього впливу.  

Викладення матеріалу та результати. Щоб вирішити поставлену задачу, було прийнято 
рішення, для спрощення планування експерименту представити склад сухої фази тампонажної 
суміші у вигляді співвідношення портландцементу ПЦТІ-100 до полегшувальної домішки 
(табл. 1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/MgO
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Таблиця 1 
Співвідношення вмісту портландцементу до вмісту спученого перлітового піску  

 

Вміст портландцементу (ПЦТ -100), % 
Вміст спученого перлітового піску 

(СПП), % 
Співвідношення вмісту ПЦТ -100 до 

СПП 

95,0 5 19 

94,1 5,9 16 

92,9 7,1 13 

91,0 9,0 10 

88,9 11,1 8 

Для розробки статистичної моделі застосований ротатабельний центральнокомпозиційний 
план експерименту, що забезпечує однакову похибку по всьому факторному простору. Функція 
відгуку - міцність утвореного цементного каменю на стиснення через дві доби від початку ту-
жавіння тампонажного розчину (G, МПа). На підставі апріорних даних варіативними вибрані 
три основні фактори: співвідношення вмісту портландцементу до полегшувальної домішки 
(спученого перлітового піску) Х1, водосумішеве відношення Х2, умови тужавіння тампонажного 
розчину (температура при відповідних їй пластових тисках у свердловині) Х3. Вибрані фактори 
відповідають вимогам керованості, взаємнонезалежності, однозначності, яким повинні задо-
вольняти вхідні фактори при плануванні експерименту. Область факторного простору пред-
ставлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Область факторного планування 
 

Фактор  
Код 

фактора 

Одиниця вимі-

рювання 

Рівні факторів 

-1,68179 -1 0 1 1,68179 

   8 10 13 16 19 

   0,69 0,74 0,81 0,88 0,928 

Температура  Х3 С, (К) 
24,77 

(297,77) 

35 

(308) 

50 

(323) 

65 

(338) 

75,23 

(348,23) 

 
За допомогою комп’ютерної програми STATGRAPHICS Plus for Windows отримана план-

матриця експерименту, реалізована в лабораторних умовах (табл. 3). 
Таблиця 3 

Матриця планування експерименту та експериментальні дані 

 

Х1 Х2 Х3 G, МПа 

-1 -1 -1 3,75 

1 -1 -1 3,9 

-1 1 -1 2,25 

1 1 -1 2,35 

-1 -1 1 4,65 

1 -1 1 4,8 

-1 1 1 2,8 

1 1 1 3 

-1,68179 0 0 3,03 

1,68179 0 0 2,50 

0 -1,68179 0 5,52 

0 1,68179 0 2,62 

0 0 -1,68179 2,35 

0 0 1,68179 3,29 

0 0 0 3,39 

0 0 0 3,39 

Обробка результатів лабораторних досліджень проведена з використанням комп’ютерної 
системи STATGRAPHICS Plus for Windows. На рис. 1 представлено паретто-графік і графік по-
рівняння розрахункових та експериментальних даних. Коефіцієнт детермінації R

2
=97,28 %, по-

казник втрат узгодженості функції Lack-of-fit P=0,1609, а стандартна помилка оцінки SE=0,252, 
що свідчить про адекватність регресійної моделі. 
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Рис. 1. Статистичні оцінки регресійної моделі: а - Парето-графік (вертикальна лінія відповідає 95% значущості 

коефіцієнтів); б - графік порівняння експериментальних (observed) і розрахункових (predicted) значень цільової фун-

кції 

 
На рис. 1б показано взаємозв’язок одержаних і розрахункових даних. Основна частина екс-

периментальних точок знаходиться в околиці прямої, що ще раз побічно підтверджує висновок 
про адекватність моделі. 

З Парето-графіка (див. рис. 1а) видно, що при 95% довірчої ймовірності, статистичну зна-
чущість мають коефіцієнти моделі Х2 і Х3, при цьому коефіцієнт Х1 є статично незначущим. 
Тобто, аналітично підтверджується, що співвідношення вмісту портландементу  (ПЦТІ-100) до 
полегшувальної домішки не спричиняє значного впливу на міцність тампонажного каменю в 
заданому діапазоні рецептур.  

У загальному вигляді отримано таке рівняння регресії 

.148046,0075,0293907,00125,0

167492,0335428,0847721,00213335,036785,3

2
332

2
231

2
1321

XXXXXX

XXXXG
   (1) 

З урахуванням значущості коефіцієнтів рівняння регресії при 95% довірчої ймовірності рі-
вняння (1) набуває вигляду 

2
232 293897,0335428,0847721,036785,3 XXXG .   (2) 

При розширенні інтервалу оцінку статистичних параметрів до 90%, отримуємо наступний 
Парето-графік (рис. 2) 

Рис. 2. Парето-графік статистичної оцінки регресійної 

моделі при 90% значущості коефіцієнтів При 90 % довірчої 

імовірності статистичної значущості набуває також складова 

полінома X1
2 

Рівняння регресії отримує вигляд 
2
132 167492,0335428,0847721,036785,3 XXXG (3) 

На рис. 3 показано тривимірні перетини цільо-
вої функції G(X1,X2,X3) та відповідні контурні криві. 

Отже, аналізуючи Парето-графік (див. рис. 1а) 
та рівняння регресії (2) констатуємо, що найбільш значимим для визначення цільової функції 
G(X1,X2,X3) є фактор Х2 - водосумішеве відношення. При цьому залежність G(X2) обернено про-

порційна. За значущістю члени моделі-полінома розміщуються в  наступному порядку: X3,
2
3X , 

а при довірчій імовірності 90% цей ряд має вигляд: Х2 ,X3,
2
3X , 2

1X .  

Згідно із одержаними гіперповерхнями і контурними кривими 3, збільшення фактора Х3 - 
температури призводить до збільшення міцності тампонажного каменю, при чому спочатку 
спостерігається стрімке зростання цільової функції до певної точки. Отримана залежність з фі-
зичної точки зору пояснюється тим, що при зростанні температури величина пересичення роз-
чинів гідратних новоутворень збільшується, а критичний радіус зародків твердої фази зменшу-
ється. 

Внаслідок цього, число контактів зрощування мікрокристалів зростає, і вони в результаті втра-
ти надлишкової води та інтенсивного обростання новими гідратними утвореннями зміцнюються 
[3]. Відповідно зростає міцність кристалічної решітки.  

   а       б 
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Рис. 3. Тривимірні перетини та контурні криві цільової функції G (X1, X2, X3): а  тривимірна поверхня міцності 

G для факторів  X1, X2 при X3=0; б  тривимірна поверхня міцності G для факторів  X2, X3 при X1=0;  в тривимірна по-

верхня міцності G для факторів X1,X3 при X2=0; г   - контурні криві цільової функції G для факторів X1, X2 при X3=0; д 
- контурні криві цільової функції G для факторів X2, X3 при X1=0; е - контурні криві цільової функції G для факторів 

X1, X3 при X2=0 

 
Але в полегшених тампонажних композиціях з домішками спученого перлітового піску прямо 

пропорційна залежність міцності від впливу умов тужавіння цементу спостерігається до певного 
критичного значення температури. Це зумовлено особливістю гідратації суміші портландцемент-
них мінералів із спученим перлітовим піском. При високих температурах гідратні новоутворення 
таких композицій є нестійкими.  

Разом з тим, за гіперповерхнями простежується зростання залежності G(X1) при малих зна-
чення фактора Х2. При збільшенні водосумішевого відношення Х2 це зростання G(X1) нівелю-
ється. Отже, фактор водосумішевого співвідношення домінує над фактором співвідношення 
портландцементу і полегшувальної домішки, що підтверджено Парето-графіком.  

Фізично вплив водосумішевого відношення пояснюється тим, що надлишкова вода при 
змішуванні не бере учать у гідратації портландцементних зерен і залишається у вигляді вільної 
води, що й призводить до зниження міцності.  

При більших значеннях фактора Х3 - температури, наявне стрімкіше зростання функції 
G(X2), ніж при мінімальних значеннях Х2. У той же час, при мінімальних значеннях Х2 просте-
жується стрімкіше зростання залежності G(X3), ніж при максимальних Х2. Крім того, діапазон 
зростання міцності більший для фактора Х2. Це свідчить про те, що вплив водосумішевого від-
ношення на міцність цементного каменю превалює над впливом умов тужавіння (температури 
при відповідних значеннях пластового тиску).  

На тривимірних перетинах цільової функції G(X1,X3) спостерігаємо прямо пропорційну за-
лежність G(X3) і відповідне нівелювання фактора Х1. 

Аналогічна картина спостерігається на контурних кривих цільової функції. Важливо підк-
реслити, що результатом моделювання є визначення точки оптимуму при конкретних значен-
нях Х1=-0,00589592;  Х2=-1,68178; Х3=1,55811, міцність при таких рівнях - відповідно станови-
тиме 5,98 МПа.   

Висновки та напрямок подальших досліджень. Одержана статистична математична мо-
дель міцності цементного каменю з полегшеного (легкого) тампонажного матеріалу на основі 
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тампонажного портландцементу ПЦТІ-100 і модифікатора-наповнювача спученого перлітового 
піску залежно від складу цементного розчину і умов тужавіння. 

На основі аналізу результатів моделювання показано, що введення полегшувальної добавки 
до тампонажної суміші в кількості до 11 % на суху масу негативно не впливає на міцність це-
ментного каменю. 

З отриманих гіперповерхонь і контурних кривих визначено характер та ступінь впливу ко-
жного з членів полінома на цільову функцію - міцність цементного каменю G(X1,X2,X3). Най-
більш значимим є фактор Х2 - водосумішеве відношення. Далі за значимістю члени моделі-

полінома розміщуються в наступному порядку: X3,
2
3X , а при довірчій імовірності 90 % цей ряд 

має вигляд: Х2,X3, 
2
1

2
3 , XX .   

Встановлено, що гіперповерхня G(X1,X3) має точку екстремуму, що дозволяє оптимізувати 
за факторами X1,X3 склад тампонажної суміші. Максимальна міцність тампонажного каменю 
G=5,98 МПа має місце в точці оптимуму з координатами: Х1=-0,00589592;  Х2=-1,68178; 
Х3=1,55811. 

Отримана математична модель є адекватною і повністю підтверджується фізико-хімічними 
процесами, що відбуваються при тужавінні тампонажного розчину. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРОВАДЖЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 
 

Мета. Теоретично обґрунтувати і розробити основні компоненти комп'ютерно орієнтованої методичної систе-

ми навчання інформатики, впровадження яких у навчальний процес будуть сприяти формуванню і розвитку пр о-

фесійних та інформатичних компетентностей студентів гірничих напрямів підготовки вищих навчальних закладів . 

Pозроблення науково обґрунтованих методичних систем навчання фахових дисциплін, які базуються на компетент-

ністному підході, упровадженні в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, використання яких 
сприятиме інтенсифікації процесу навчання, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, розкриттю 

їхнього творчого потенціалу, збільшенню ролі самостійної та індивідуальної роботи, формуванню і р озвитку у них 

професійних компетентностей. 

Методи. Метод проблемного навчання реалізується через виконання студентами індивідуальних завдань дослі-

дницького характеру, які передбачають дослідження фундаментальних питань інформатики, сучасних і перспектив-
них інформаційних технологій. 

Наукова новизна. Розроблення теоретичних і методичних основ підготовки майбутніх фахівців з гірництва та 

екології, визначення структури і змісту відповідного інформаційного і програмного забезпечення навчального про-

цесу підготовки майбутнього фахівця в умовах університету . впровадження в освітній процес ВНЗ дистанційного 

навчання, яке повинно бути науково обґрунтованим і педагогічно виваженим. Упровадження цих технологій важли-
ве для майбутніх фахівців, які повинні володіти сучасними технологіями виробництва. 

Практична значимість . Удосконалення моделі формування інформатичних компетентностей майбутніх гірни-

ків. З цією метою складником навчального плану повинні стати дисципліни, пов’язані з інноваційними технологія-

ми, новими методами пізнання, наприклад: основи інформаційних технологій; інтелектуальна власність та іннова-

ційна діяльність; інноваційні технології в галузі. 
Результати. В сучасних умовах розвитку суспільства виникає потреба у спеціалістах, що готові до ефективної 

праці у різних сферах сучасного виробництва. Отже, якісна підготовка фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 

можлива за умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальний процес. Використан-

ня ІКТ має стати нормою не тільки у процесі підготовки фахівців з ІКТ, але й під час підготовки інших фахівців тех-
нічного, економічного, гуманітарного профілів. 

Ключові слова: інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, програмне забезпечення, методи і за-

соби навчання. 

 
doi: 10.31721/2306-5435-2017-1-102-117-120 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Розроблення теорети-
чних і методичних основ підготовки майбутніх фахівців з гірництва та екології, визначення 
структури і змісту відповідного інформаційного і програмного забезпечення навчального про-
цесу підготовки майбутнього фахівця в умовах університету є актуальною проблемою сього-
дення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Інформатизація, яка стосується практично кожного аспе-
кту організації навчання (від галузевих стандартів і навчальних планів до формування необхід-
ного рівня професійної культури всіх учасників освітнього процесу), створює умови для засто-
сування нових способів пізнання процесів і явищ, що відбуваються в економічному та суспіль-
ному житті. 

На думку провідних науковців (Дичківська І.М., Козлакова Г.О., Триус Ю. В., Яцько О. М.) 
важливу роль у професійній підготовці майбутніх фахівців відіграють інформатичні дисциплі-
ни, що сприяє як формуванню певного рівня інформаційної культури, так і розширенню науко-
вого світогляду, розумінню сутності прикладної і практичної спрямованості інформатики, ово-
лодінню методами та засобами інформатики, використання яких дають позитивні результати в 
усіх сферах діяльності. 

Постановка завдання. Одним із реальних шляхів розв’язання означених проблем, а також 
підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців на рівні ВНЗ є розроблення науко-
во обґрунтованих методичних систем навчання фахових дисциплін, які базуються на компетент-
ністному підході, упровадженні в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, ви-
користання яких сприятиме інтенсифікації процесу навчання, активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, розкриттю їхнього творчого потенціалу, збільшенню ролі самостійної та 
індивідуальної роботи, формуванню і розвитку у них професійних компетентностей. 
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Навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і комп'ютерної техні-
ки є складником фахової підготовки майбутніх гірників і повинна сприяти підвищенню рівня 
сформованості інформатичних компетентностей, розвитку свідомого, мотивованого ставлення 
студентів до вивчення інформатики, формуванню професійних компетентностей майбутніх фа-
хівців у галузі гірництва. 

Традиційна вища освіта повинна закласти основу загальних знань, навчити студентів здобу-
вати їх самостійно. Випускники отримують фундаментальну освіту, але не завжди практичні на-
вички у певній галузі професійної діяльності. Відсутність останнього складника вищої освіти 
призводить до того, що майбутні фахівці не можуть повноцінно розв'язувати виробничі питання. 

Задля того, щоб бути успішним, привабливим для роботодавця випускником ВНЗ, потрібно 
засвоювати нові форми діяльності, вчитись вирішувати проблемні ситуації, використовувати в 
реальних умовах новітню інформацію, генерувати ідеї. З цією метою складником навчального 
плану повинні стати дисципліни, пов’язані з інноваційними технологіями, новими методами 
пізнання, наприклад: основи інформаційних технологій; інтелектуальна власність та інновацій-
на діяльність; інноваційні технології в галузі. 

Заклади вищої освіти повинні розробляти навчальні програми так, щоб їх можна було шви-
дко змінювати та адаптувати до сучасних умов. Сфера застосування нових iнформацiйниx тех-
нологій (ІТ) поcтiйно розвивається й глибше проникає в yci процеси дiяльностi людини. Безпе-
рервний i швидкий розвиток комп'ютерних систем i засобів комунікацій, переxiд до нових опе-
раційних систем, відновлення версій прикладних програм, засобiв та мов програмування вису-
ває більш жорсткі вимоги до комп'ютерної грамотності фахівця та його вмінь використовувати 
ці засоби у своїй повсякденній роботі. Тому нині актуальною є підготовка фахівця не тільки в 
практичній площині майбутньої спеціальності, але й зорієнтованого на подальше навчання 
«упродовж життя», якщо змінилися умови роботи (а це притаманно сучасному iнформaцiйному 
суспільству) [5]. 

Викладачі університету сьогодні натрапляють на проблему, пов’язану з тим, що студенти 
мають низьку активність у навчанні, недостатньо розвинені розумові здібності, не можуть чітко 
формулювати свої думки, не усвідомлюють необхідності в оволодінні новими знаннями та 
вміннями. З іншого боку, студенти відчувають потребу в активній діяльності, яка спонукає до 
здобуття знань, розуміють, що без останніх не можна успішно організувати життя, діяльність, 
правильно мислити, адекватно діяти.  

Навчання з використанням новітніх технологій сприяє активізації навчально-пізнавального 
процесу, формуванню глибокої внутрішньої мотивації, надає змогу інтелектуально та творчо 
розвиватися, виявляти ініціативу, удосконалювати комунікативні вміння студентів.  

Тому використання такого навчання є невід’ємною частиною процесу професійної підготов-
ки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, зокрема за спеціальностями «Гірництво» та «Екологія». 

Важливо не тільки навчити студентів ефективно використовувати у своїй майбутній діяль-
ності сучасні програмні засоби загального і спеціального призначення, а й залежно від потреб 
самостійно оволодівати навичками роботи з новими інформаційними технологіями. 

Викладення матеріалу та результати. Сьогодні актуальною проблемою є впровадження в 
освітній процес ВНЗ дистанційного навчання, яке повинно бути науково обґрунтованим і педа-
гогічно виваженим. Упровадження цих технологій важливе для майбутніх фахівців, які повинні 
володіти сучасними технологіями виробництва.  

Сьогодні актуальною проблемою є впровадження в освітній процес ВНЗ дистанційного 
навчання, яке повинно бути науково обґрунтованим і педагогічно виваженим. Упровадження 
цих технологій важливе для майбутніх фахівців, які повинні володіти сучасними технологіями 
виробництва. 

Доцільно виділити переваги і недоліки навчання в мережі Інтернет. До переваг можна від-
нести: 

гнучкий графік організації навчального процесу в часі;  
незалежність від місцезнаходження викладача і студентів;  
інтенсифікацію навчання завдяки електронним органайзерам, закладкам, автоматизованому 

пошуку навчальної інформації, автоматизованому конспектуванню;  
можливість тотального контролю за навчальною діяльністю студента; залучення до роботи 

з інформаційними технологіями студентів і викладачів;  
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індивідуалізацію навчання; автоматизований тестовий контроль;  
підвищення комунікації за рахунок дидактичної взаємодії студентів між собою і з виклада-

чами; відкритість до запровадження нових методів навчання;  
реалізація принципу наочності представлення навчального матеріалу завдяки засобам му-

льтимедіа; можливість залучення додаткових комп’ютерних навчальних програм і віддаленого 
доступу до обчислювальних ресурсів.  

Викладачі будуть кооперуватися один з одним, щоб студенти могли успішно працювати над 
своїми проектами, тобто вони будуть більш активно втягуватися в пошукову, дослідницьку та тво-
рчу діяльність, розвивати свої знання на основі використання джерел інформації з усього світу. 

Також для більшості навчальних дисциплін вищої школи залишається не до кінця 
розв’язаним питання впровадження ІКТ у процес навчання та пошук ефективних форм поєд-
нання традиційної та комп'ютерно орієнтовної методики навчання.  

Саме цим пояснюється і той факт, що під час навчання інформатики комп'ютер розгляда-
ють переважно як об'єкт вивчення, і недостатньо уваги приділяється тому, що він водночас є і 
потужним засобом навчання, використання якого може допомагати викладачеві розв'язувати 
дидактичні та методичні завдання на якісно новому рівні [6]. 

Викладач має підготувати збірку кейсів, які відповідатимуть завданням конкретного курсу, 
зважаючи на вимоги до певних ситуацій. Для ефективної роботи студентів треба продумати 
домашнє завдання, яке передбачатиме або підготовку питання до конкретної ситуації, або пи-
сьмовий аналіз самого кейсу.  

Також можна запропонувати огляд додаткової літератури з проблем, що стосуються конк-
ретної ситуації.  

Велику увагу треба приділити організаційним питанням:  
підготувати в достатній кількості тексти самого кейсу, щоб кожен студент міг хоча б за де-

кілька днів отримати його для самостійного опрацювання; 
забезпечити інший роздатковий матеріал;  
продумати матеріально-технічне забезпечення роботи навчальної групи (аудиторія, меблі, 

технічні засоби тощо);  
розподілити час (особливо на роботу в аудиторії).  
На другому етапі викладач розв'язує три основні завдання:  
перевіряє знання студентами змісту ситуації (наприклад, пропонує їм відтворити хроноло-

гію подій, імена учасників події тощо);  
визначає проблеми (питання), що стають предметом обговорення та розв'язання;  
конкретну ситуацію позиціонує у відповідний розділ навчального курсу, нагадує ключові 

моменти теорії, спрямовує студентів на професійний, а не побутовий підхід до аналізу ситуації.  
Наступні етапи характеризуються тим, що робота викладача перетворюється на «невидиму 

руку», що регулює процес аналізу конкретної ситуації, надаючи імпровізовану допомогу групі, 
яка її потребує.  

Викладач стежить за процесом обговорення; вчасно ставить запитання, які допоможуть 
студентам зробити крок уперед, і водночас оцінює значення ідей, запропонованих раніше; уміє 
пов'язати виступи окремих студентів, щоб не лише вони, а й уся група могла усвідомити їх зна-
чення; має відчуття часу, яке підказує йому, що обговорення триває занадто повільно або за-
надто швидко, тому слід оптимізувати навчальний процес.  

Відтак викладач у процесі аналізу конкретної ситуації повинен добре розумітися на змісті 
курсу і його міжпредметних взаємозв'язках, спрямовувати процес обговорення. Це складне й від-
повідальне завдання, яке можна розв'язати лише за ретельної систематичної підготовки до занять. 

Дидактична особливість використання методу конкретних ситуацій полягає в тому, що ос-
новна робота викладача починається задовго до аудиторного етапу. Чим чіткішою але малопо-
мітною, недомінантною є роль викладача в аудиторії, тим ґрунтовнішу підготовчу роботу він 
здійснив. 

У процесі підготовки необхідно не тільки систематизувати матеріал, продумати приблиз-
ний план обговорення, додаткові запитання для активізації дискусії, а й проаналізувати готов-
ність конкретної групи до такої роботи.  

Упровадження сучасних інтерактивних методів навчання вимагає глибокого залучення 
студентів до навчального процесу.  
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Сучасна освітня технологія у вищому навчальному закладі – це науково обґрунтована і 
унормована за метою підготовки фахівців, змістом освіти, місцем та терміном навчання систе-
ма форм, методів, засобів і процедур, що використовуються для організації та здійснення спі-
льної навчальної діяльності тих, хто навчає, та тих, хто навчається [2]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Сучасні освітні технології сприяють під-
вищенню ефективності діяльності вищого навчального закладу за умов:  

науковості (включно з психологічною обґрунтованістю самих освітніх технологій); 
дотримання принципу безпосередньої взаємодії, делегування повноважень керівника (ви-

кладача) функціональному (студенту), посилення вимог до навчальних матеріалів, розширення 
психологічного поля динамічних процесів в оволодінні інформацією; 

володіння викладачами активними методами навчання, позитивною мотивацією до підви-
щення професіоналізму студентів у процесі активного навчання. 

Професійне становлення студентів у вищому навчальному закладі залежить від рівня роз-
витку їхніх пізнавальних властивостей, наполегливості та емоційної стійкості.  

Величезний вплив на професійне становлення студентів у ВНЗ здійснюють їх професійна 
спрямованість, значущість навчальної задачі і власна активність. 
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ЗАПОБІЖНА ПЕРЕСУВНА ВИШКА  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ В ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ  
 

Мета. Метою даної роботи є розробка нових, нетрадиційних конструктивно-технологічних рішень в області 

проведення та кріплення гірничих виробок в залізорудних та інших галузях гірничодобувної промисловості. При 

проведенні в масиві порід гірничої виробки і в процесі її експлуатації необхідно зберегти необхідні розміри і форму 

поперечного перерізу виробки, монтаж труб подачі води та свіжого повітря до забою, монтаж кабелів живлення на 

висоті при цьому забезпечити безпечні умови для роботи людей і транспорту. 
Методи дослідження. Використано комплексний підхід, який включає: аналіз і узагальнення науково-технічної 

інформації, щодо кріплення виробок великого перерізу, монтажу трубопроводів стисненого повітря і води, електр и-

чних кабелів та забезпечення безпеки працюючих гірників. 

                                                                 

 Лапшин О.Є., Гацький А.К., Гацький І.А., 2017 
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Наукова новизна. Удосконалення конструкції запобіжної пересувної вишки та підвищення безпеки працюю-
чих за рахунок використання захисних помостів, які складаються з рам з’єднаних повздовжніми та поперечними 

запобіжними перемичками, на яких закріплені листи з відпрацьованої конвеєрної стрічки. 

Практична значимість . Запобіжна пересувна вишка застосовується у виробках, камерах, підземних 

приміщеннях. Вишка пересувається за допомогою будь-якого тягового механізму, а при необхідності вона розби-

рається, перевозиться платформою в іншу камеру або на інший поверх шахти, а потім складається для насту пного 
використання. Зникає необхідність облаштування складного обладнання, та надається можливість пересування виш-

ки на лижах в процесі проведення виробок, крім того дозволяє використовувати для кріплення виробок великої ви-

соти та об’єму. 

Результати. Використання запропонованої вишки при кріпленні і обладнанні камер великого об’єму забезпе-

чує захист працюючих від травмування падаючими кусками гірської породи, а також дозволяє проводити монтаж і 
демонтаж обладнання на висоті. Вишка проста за конструкцією, може виготовлятися в декількох секцій шахт, швид-

ко розбирається і складається в умовах підземних камер. 

Ключові слова: запобіжна пересувна вишка, гірнича виробка, монтажні роботи, кріплення, безпека, трав-

мування людей. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Важливим завданням 
при проведенні гірничих виробок у складних гірничо-геологічних умовах є забезпечення безпе-
ки виконуваних робіт у вибої із породами покрівлі схильними до обвалення, де часто відбува-
ються нещасні випадки, травмування людей та утворення завалів, що приводить до порушення 
технологічного циклу з відповідними їм додатковими трудовими й фінансовими втратами.  

Основною причиною травматизму в прохідницьких роботах, є відсутність зручних та на-
дійних захисних засобів, які могли б забезпечити безпечне перебування людей у привибійній 
зоні при виконанні операцій прохідницького циклу [1,7]. Робітники застосовують звичайні дра-
бини, яких часто не достатньо для монтажу мереж та кріплень гірничих виробок, також драби-
ни не захищають від падінь кусків породи і тому назріла така необхідність у створенні нового 
технологічного обладнання, яке знизить ризик травматизму та надасть можливість кріплень та 
монтажу виробок великої висоти та об’єму [3].  

За останні десятиліття не з'явилося нових ефективних рішень для монтажу трубопроводів 
стисненого повітря і води, електричних кабелів, контактного проводу, а також захисту прохід-
ників від вивалів та обвалень порід з покрівлі виробок, тому розробка захисної вишки для ви-
конання монтажних робіт в гірських виробках є актуальною та своєчасною задачею [2,6]. 

Аналіз досліджень та публікацій. У вітчизняній практиці для кріплення виробок великого 
перерізу застосовуються в основному тимчасові запобіжні кріплення, а для монтажу мереж 
звичайні помости та драбини.  

Відома запобіжна пересувна вишка для горизонтальних виробок, яка має опорні черевики з 
розпірними гідроциліндрами і гідроциліндрами повздовжнього переміщення секцій несучих 
арочних рам, [АС СССР №76768994 Е21 D11/14, 1980 Бюл. №37]. Недоліком цієї вишки є 
складна конструкція яка потребує використання арочних рам спеціального виготовлення та гід-
родомкратів і застосовується для кріплення виробок певного перерізу[4]. 

Найбільш близькою за конструкцією є запобіжна пересувна вишка, яка складається з рам 
кріплення та блоко-тросової системи пересування [10]. Недоліком відомої вишки є, що її немо-
жливо застосувати для кріплення гірничих виробок великої висоти та об’єму таких, як камери 
дробарок, дозаторів водовідливів підйомних підземних шахт та ін. 

На (рис. 1a,б) зображений поміст, складаний, односекційний на якому всі відкидні сходові 
майданчики виготовлені на базі сталевої рамної конструкції. До рами приварені неслизькі схо-
динки. На сталевій рамі змонтовано шарнірну відкидну конструкцію і обмежувач для фіксації 
майданчика при установці на сходах [5,8] 

Рис. 1. Помост: а - складаний, односекційний; б - відкидні сходові майданчики 

   а     б 
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Однією з основних ідей було взято з так званих будівельних «лісів» які застосовуються у 
будівництві різних споруд. На рис. 2 зображено будівельні ліси які монтуються на утрамбова-
ної площі, в якій передбачено надійне відведення води. Уздовж по фасаду будівлі з кроком 3 м 
укладаються дерев’яні лежні.  

Залежно від ґрунтованого рівня на лежні зміцнюються опорні 
п’яти або гвинтові опори. Рами й гвинтові опори обов’язково повин-
ні знаходитися в одній горизонтальній площині. Перша й друга рама 
стають на опори. На поворотних замках до них прикріплюється 
здвоєна діагональ. Утворена конструкція будівельних лісів 
скріплюється горизонтальною зв’язкою. Наступна рама ставиться на 
опори і кріпиться з горизонтальною і, при необхідності, з діагональ-
ною зв’язкою. Діагональні зв’язки, найчастіше, встановлюються по 
горизонту через одну комірку. Монтаж будівельних лісів починаєть-
ся з установки нижнього ярусу.  

Рами другого ярусу встановлюються відповідно на рами 
нижнього на установчий елемент «труба в трубу», аналогічно 
проводиться скріплення діагоналей і горизонталей і т.ін. [9]. 

Постановка завдання. Важливим завданням при прове-
денні гірничих виробок у складних гірничо-геологічних умовах є забезпечення безпеки вико-
нуваних робіт у виробках із породами покрівлі схильними до обвалення, де часто відбуваються 
нещасні випадки, травмування людей та утворення завалів, що приводить до порушення техно-
логічного циклу з відповідними їм додатковими трудовими й фінансовими втратами. Також 
основним завданням є розробка конструктивно-технічного рішення щодо монтажу кабелів жи-
влення, труб водо- та повітря-подачі на висоті.  

Викладення матеріалу та результати. Задачею запропонованої моделі є удосконалення 
конструкції запобіжної пересувної вишки та підвищення безпеки працюючих за рахунок вико-
ристання захисних помостів, які складаються з рам з’єднаних повздовжніми та поперечними 
запобіжними поясами, на яких закріплені листи з відпрацьованої конвеєрної стрічки.  

Технічний результат від використання такої вишки полягає в тому, що зникає необхідність 
облаштування складного обладнання запобіжної вишки, та надається можливість пересування 
вишки на лижах в процесі проведення виробок, крім того дозволяє використовувати для кріп-
лення виробок великої висоти та об’єму.  

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що запобіжна пересувна вишка для вико-
нання монтажних робіт в гірничих виробках, містить опори, з’єднувальні рамки і монтажні по-
мости. 

Згідно моделі, опори виготовлені з труб з’єднаних між собою за схемою «труба в трубі» з 
можливістю фіксації по висоті, при цьому на кінцях труб жорстко закріплені патрубки в які ві-
льно входять гаки з’єднувальних захисних помостів, на яких закріплено конвеєрну стрічку, що 
має лаз і драбину для сполучення між ярусами помостів.  

Запропонована конструкція вишки ілюструється кресленням, де на (рис. 3) наведено її за-
гальний вид; на (рис. 4) - елемент опори з труб з’єднаних за схемою «труба в трубі»; (рис. 5) - 
монтажний помост. 

 

Рис. 3. Загальний вид запобіжноїпересувної вишки: 1 - опори; 7 - 

захисний помост; 8 - монтажні помости; 10 - драбина; 11 - лижі; 12 - 

петля; 13 - повздовжня перемичка 
 

Запобіжна пересувна вишка містить: опори 1, 
з’єднані за системою труба в трубі; штирі 2, які фіксу-
ють опори по висоті; жорстко закріпленні патрубки 3; 
з’єднувальна рамка 4, з кутової сталі на якій закріплено 
конвеєрну стрічку 6; до рамки 4, жорстко закріплені 
гачки 5; захисний помост 7, закріплений на верхньому 
ярусі конструкції; монтажні помости 8, обладнані ла-
зом 9, який є на кожному ярусі окрім верхнього; драби-
на 10, для сполучення між ярусами; лижі 11, для пере-

сування конструкції; петля 12, для зачеплення тягового пристрою та поперечні перемички 13.  

 
Рис. 2. Будівельні ліса 
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Запобіжна пересувна вишка використовується в гірничих виробках наступним чином. Опо-
ри 1 виготовляються з труб різного діаметра і з’єднуються між собою за схемою «труба в тру-
бі» і фіксується по висоті штирями 2. Для цього на трубах вирізаються наскрізні отвори одна-
кового діаметра і на однаковій відстані один від одного. При монтажу опор 1 отвори зовнішніх 
і внутрішніх труб співпадають, що дозволяє здійснити фіксацію по висоті штирями 2. На верх-
ніх кінцях труб жорстко закріпленні патрубки 3, в які вільно входять гачки 5, обладнані 
з’єднувальні рамки 4, що мають поперечні та повздовжні перемички 13. Зверху рамок 4 на пе-
ремичках закріплена болтами конвеєрна стрічках 6 з утворенням захисного і монтажного помо-
сту 7 і 8 відповідно. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В монтажних помостах обладнано лаз 9 і драбина 10, що дозволяє мати сполучення між 

ярусами помостів. Опори 1 змонтовано на лижах 11, які мають з обох боків тросову петлю 12 
для пересування по виробкам за допомогою самохідної машини.  

Запобіжна пересувна вишка застосовується у виробках, камерах, підземних приміщеннях 

для їх кріплення, а також для монтажу трубопроводів, електрокабелів, стаціонарних машин і 
механізмів.  

Вишка має пересуватися за допомогою будь-якого тягового механізму, а при необхідності 

вона розбирається, перевозиться платформою в іншу камеру або на інший поверх шахти, а по-
тім складається для наступного використання.  

Використання запропонованої вишки при кріпленні і обладнанні камер великого об’єму забез-

печує захист працюючих від травмування падаючими кусками гірської породи, а також дозволяє 

проводити монтаж і демонтаж обладнання на висоті.  
Вишка проста за конструкцією, може виготовлятися в декількох секцій, швидко розбирається і 

складається в умовах підземних камер.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. У світі застосовується велика кількість 
запобіжних вишок різної конструкції, але вони містять ряд недоліків.  

Переважна більшість з них не забезпечує необхідної безпеки працівників, а інші являються 

економічно не вигідними та не досконалими. 

У зв’язку з цим розроблена модель запобіжної пересувної вишки, в якій зникає необхід-
ність облаштування складного обладнання конструкції, та надається можливість пересування 

вишки на лижах в процесі проведення та обладнання виробок, крім того дозволяє використову-

вати для кріплення виробок великої висоти та об’єму.  
Разом з тим, забезпечується захист працюючих у вибої працівників від травмування відша-

рованими шматками гірської породи при веденні технологічних процесів.  

Вишка проста за конструкцією, швидко розбирається і складається в підземних умовах та 

не потребує значних економічних витрат за рахунок повторного використання відпрацьованих 
матеріалів. 

 

 

 

 

Рис. 4. Елемент опори з труб з’єднанний за 

схемою «труба в трубі»: 1 - опори; 2 - штирі;  
3 - патрубки 

Рис. 5. Монтажний помост: 4 - з’єднувальна рамка; 5 - гачки;  

6 - конвеєрна стрічка; 9 - лаз; 13 -– повздовжня перемичка 
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КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ ГІБРИДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

Мета. Метою даної роботи є дослідження можливостей використання електричної машини з двома роторами в 

якості засобу керування потоками потужності гібридного транспортного засобу, аналіз шляхів підвищення її енерго-

ефективності. Для досягнення зазначеної мети в роботі виконано аналіз існуючих структур гібридних транспортних 
засобів, переваг та недоліків використання планетарної передачі, як засобу розділення потужності гібридного транс-

порту, виконано вивчення конструкційних особливостей та режимів роботи чотирипортових асинхронних машин з 

двома електричними портами та двома механічними портами, розробка математичної моделі та структури системи 

керування такою машиною. 

Методи дослідження. У роботі використані методи теорії автоматичного керування, методи теорії оптимально-
го керування й методи дослідження нелінійних систем автоматичного керування, варіаційне й матричне обчислення, 

чисельні методи та методи дискретно-польового моделювання. 

Наукова новизна. Розроблено дискретно-польову модель асинхронного двигуна з двома роторами та структу-

ру системи керування, що дозволяє реалізувати усі основні процеси розділення потужності, що спостерігаються при 

роботі гібридних транспортних засобів. 
Практична значимість . Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці алгоритмів керування 

двороторною машиною, що дозволяє виконувати гнучке керування потоками потужності гібридного транспортного 

засобу з необхідною швидкодією. 

Результати. Проаналізовано існуючі структури гібридних транспортних засобів. Шляхом вивчення особливос-

тей послідовно-паралельної топології доведена значна роль планетарної передачі, як засобу розділення  потужності, 
що фігурує в різних структурних частинах системи – двигун внутрішнього згорання, генератор, електричний тяговий 

двигун. Шляхом вивчення конструкційних особливостей та режимів роботи електричних машин з двома роторами 

доведено, що їх використання має значну кількість переваг проти аналогічного використання планетарної передачі, 

оскільки розділення потужностей в даному випадку відбувається не на рівні механічної енергії, а на рівні електрома-

гнітної. 
Ключові слова: гібридні силові установки, асинхронний двигун, двороторна машина, двигун внутрішнього 

згорання. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями . В даний момент си-
стема електричної змінної передачі стає основною технологією для повних гібридних елек-
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тричних транспортних засобів, що призводить до її постійних еволюційних змін. Існуючі си-
стеми базуються на використанні планетарної зубчастої передачі, що має ряд недоліків, які 
пов’язані з втратами потужності в передачі, наявністю шумів та необхідністю регулярного 
змащування. Для усунення вказаних недоліків було розроблено новий клас пристроїв елек-
тричної змінної передачі, в основі якої є використання машини з двома роторами для реалізації 
розділення потужності. У роботі проаналізовано функціонування вузлів розподілу потужності 
на основі вивчення конфігурації системи керування та конструкції машини з двома роторами. 

Аналіз досліджень і публікацій. Розвиток електричних та гібридних транспортних засобів 
є актуальною задачею сьогодення [1], оскільки дозволяє більш ефективно використовувати 
кінцевий запас природних ресурсів, вирішувати екологічні проблеми міст, проте за певними 
експлуатаційними показниками дані види рухомих засобів поступаються традиційним, що ба-
зуються на використанні двигуна внутрішнього згорання. Оскільки поширення чисто електрич-
них транспортних засобів залежить від розвитку автономних джерел живлення [2], то основна 
увага фахівців в галузі електромеханіки в даний час направлений на розвиток структур гібрид-
них транспортних засобів [3]. У структурі послідовно-паралельних гібридних транспортних 
засобів ключове місце займає розділювач потужності, що називається планетарною передачею 
[4]. Проте, їй властиві втрати потужності [5], шум при роботі та необхідність змащування. Ак-
туальний напрямок модернізації даної передачі – заміна на електричну машину з двома рото-
рами, що дозволяє виконувати гнучке розділення потужності між компонентами гібридного 
автомобіля [6]. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження можливостей використання елек-
тричної машини з двома роторами в якості засобу керування потоками потужності гібридного 
транспортного засобу, аналіз шляхів підвищення її енергоефективності. 

Викладення матеріалу та результати. Електрична змінна передача, що базується на викори-
станні планетарної передачі виконує функції розділення вхідної потужності, що надходить від 
електричного двигуна та двигуна внутрішнього згорання. Оскільки при цьому планетарна передача 
представляє собою механічний вузол, то її використання пов’язане з втратами потужності, акустич-
ним шумом, необхідністю постійного змащування, можливістю виникнення люфтів та ексцентри-
ситету. Тому цілком виправданою є ідея використання електричного пристрою для розподілу пот-
ужності замість механічної передачі, оскільки такий підхід здатний усунути усі вказані недоліки. 
Основним елементом даної системи є електрична машина з двома роторами.  

На рис. 1 представлена структура приводу з використанням електричної змінної трансмісії 
на базі планетарної передачі, що містить у своєму складі електричну машину, яка, як правило, 
працює в якості генератора, та іншої електричної машини, що працює як двигун, силового пе-
ретворювача, що містить керований випрямляч та інвертор, а також акумуляторну батарею. 
Коли двигун внутрішнього згорання приводить в дію зубчасті передачі-сателіти, потужність 
розділяється на дві частини: механічну та електричну. Механічна потужність від двигуна 
внутрішнього згорання до трансмісії передається через коронну шестерню планетарної пере-
дачі. Електрична частина потужності проходить через мале центральне зубчасте колесо (сонце), 
генератор, керований випрямляч, акумуляторну батарею, інвертор, електричний двигун 2: со-
нячна шестерня обертає ротор генератора, при цьому генератор виробляє електричну енергію. 
Керований випрямляч здійснює узгодження вихідної напруги генератора та ланки постійного 
струму, контролюючи поток потужності, а акумуляторна батарея виступає в ролі буфера 
енергії. Інвертор здійснює керування потоком потужності між ланкою постійного струму та 
статором машини, а ротор даної машини приводить у рух транспортний засіб.  

Рис. 1. Структура приводу 

гібридного транспортного засобу 

з використанням планетарної 

передачі 
 

На рис. 2 представле-
на структура гібридного 
електричного транспорт-
ного засобу при викори-
станні машини з двома ро-
торами. За рахунок того, 
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що статор і ротор електричної машини 1, що в першу чергу розглядається в якості генератора, 
можуть вільно обертатися, електрична машина 1 може розглядатися, як проста машина з 
подвійним ротором, що може в той же час виконувати функцію планетарної передачі, 
здійснюючи розділення потужності двигуна внутрішнього згорання та виконуючи функцію ге-
нератора, виробляючи електричну потужність. Електрична машина 1 ділить потужність двигу-
на внутрішнього згорання на дві частини.  

Рис. 2. Структура приводу 

гібридного транспортного засобу з 
використанням електричної машини з 

двома роторами 
 

Одна частина проходить 
від двигуна внутрішнього зго-
рання через внутрішній та 
зовнішній ротори електричної 
машини 1 та ротор електрич-

ної машини 2, що в першу чергу розглядається в якості двигуна. Інша частина проходить через 
внутрішній ротора електричної машини 1, керований випрямляч, батарею, інвертор та елек-
тричну машину 2 так: двигун внутрішнього згорання обертає внутрішній ротор електричної 
машини 1, внутрішній ротор генерує електричну енергію, що через керований випрямляч, який 
здійснює контроль потоку потужності, надходить до ланки постійного струму. Отже, у даній 
системі всі недоліки, що властиві системам з використанням планетарної передачі, можуть бути 
повністю усунені.  

Через те, що між зовнішнім ротором електричної машини 1 та ротором електричної маши-
ни 2 існує безпосередній зв’язок, вони можуть бути об’єднані для формування однієї машини, 
що має статор та два ротора. Як видно з рис. 3, структура такої системи є значно простішою за 
систему з використанням планетарної передачі.  

Рис. 3. Структура приводу 

гібридного транспортного засобу з 

використанням однієї електричної 

машини 
 

У даній системі двигун 
внутрішнього згорання обер-
тає внутрішній ротор, його 
потужність розділяється на 
дві частини. Одна частина 
через внутрішній ротор та 

зовнішній ротор передається на колеса, а інша частина проходить через внутрішній ротор, ке-
рований випрямляч, акумуляторну батарею, інвертор, статор та через зовнішній ротор пере-
дається на колеса. Отже, зовнішній ротор є точкою, де здійснюється складання двох оберталь-
них моментів.  

Для поліпшення експлуатаційних характеристик, таких як гнучкість управління, та оп-
тимізації коефіцієнту корисної дії деякі електричні машини мають два електричних входи. 
Наприклад, асинхронна машина з подвійним живленням має трифазні обмотки на статорі, як 
один електричний вхід, та трифазні обмотки на роторі, як інший електричний вхід, тому є мож-
ливість керування рекуперацією енергії ковзання. Оскільки ці машини мають два електричних 
вхідні порти і один механічний вихід, вони можуть бути класифіковані як трипортові машини з 
двома входами та одним виходом.  

На відміну від швидкого розвитку електричних машин з двома входами та одним виходом, 
розвиток машин з одним входом та двома виходами відбувається досить повільно. Основною 
причиною є відсутність попиту з боку промислових підприємств, які не мають у своєму кори-
стуванні технологічних установок, що вимагають від електричної машини двох механічних ви-
ходів. Оскільки останнім часом збільшується кількість механізмів, що використовують обер-
тання двох тіл, наприклад, у випадку транспортного засобу – два колеса, подвійних робочих 
колес у випадку промислових змішувачів, розробка трипортових машин з одним входом та 
двома виходами дещо прискорюється. Ці трипортові машини з одним входом та двома вихода-
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ми мають два вали, які розміщені концентрично або мають бокове зміщення. Отже, при дода-
ванні ще одного електричного порту для покращення експлуатаційних характеристик легко от-
римати чотирипортову машину з двома входами та двома виходами.  

Як і у всіх електромеханічних пристроїв, усі порти є двонаправленими. Тобто, вхідні і 
вихідні порти є взаємозамінними, тому і електричні, і механічні порти дозволяють проходжен-
ня потоку потужності у обидва боки. Існують три основні частини, які можна назвати 
внутрішньою, середньою та зовнішніми частинами, які розділені повітряними зазорами, проте 
мають магнітний зв’язок. У загальному випадку усі ці частини можуть бути обладнані обмот-
ками. Обмотки внутрішньої та зовнішньої частин служать в якості двох електричних портів, в 
той час як вали внутрішньої та середньої частини служать в якості механічних портів. Крім то-
го, є певні унікальні особливості такої машини з двома роторами: 1. Два механічні порти мо-
жуть вільно розподілятися між трьома частинами в залежності від того, які обертальні частини 
є найбільш сприятливими для конкретного застосування. 2. Для реалізація двох електричних 
портів, обмотки одного розміщують на нерухомій частині машини, в той час як інший роз-
міщують на одній з двох частин, що обертаються. 3. Середня частина машини затиснута між 
внутрішнім та зовнішнім повітряними зазорами таким чином, що відповідний крутний момент 
дорівнює сумі електромагнітних складових крутного моменту, що створюються з боку двох 
повітряних зазорів. 4. Дві механічні частини можуть приводити у рух два механічних тіла, бути 
приведеними у рух від двох механічних тіл або одна частина може приводити у рух, а інша – 
приводитися у рух іншими тілами. Два електричних порти можуть одночасно споживати або 
генерувати електричну енергію або один може приймати її, а інший – генерувати. Вони також 
можуть бути з’єднані один з одним через напівпровідниковий перетворювач для здійснення 
внутрішнього контролю потужності. 5. Коли електричний порт розташований на частині, що 
обертається, необхідно використання контактних кілець або щіток. 

Як уже згадувалося раніше, два механічні порти можуть вільно розподілятися між трьома 
частинами машини. Незалежно від того, як ці частини використовуються, існують два можли-
вих режими роботи, що залежать від відносних швидкостей двох частин, що обертаються 
(зовнішній та внутрішній ротори). Для подальшого ілюстрування приймемо, що зовнішня ча-
стина є статором, середня частина є зовнішнім ротором, а внутрішня частина представляє со-
бою внутрішній ротор. По-перше, коли обидва ротори мають однакову швидкість, відносна 
швидкість дорівнює нулю і, отже, електромеханічна передача енергії між ними не відбувається. 
В такому режимі її роботу можна розглядати, як роботу традиційної машини, у якої ротор має 
два виводи. По-друге, коли швидкість внутрішнього ротора відрізняється від зовнішнього ро-
тора, виникає ковзання між ними. В такому випадку внутрішній ротор потрібно збуджувати з 
частотою ковзання, а потік потужності через внутрішній ротор внаслідок ковзання може бути 
як негативним, так і позитивним, в залежності від того, який знак має величина ковзання.  

Асинхронний двигун з двома роторами має статор, зовнішній та внутрішній ротори, які 
розтащовані концентрично. На статорі, як правило, розташована трифазна розподілена обмот-
ка, яка аналогічна тій, що використовується у традиційних асинхронних машинах. Зовнішній 
ротор обладнаний короткозамкненим ротором, що складається з двох замикаючих кінцевих 
кілець, які схожі на звичайний короткозамкнений ротор асинхронної машини. Внутрішній ро-
тор також має трифазну розподілену обмотку з окремими фазними клемами, які окремо 
з’єднані з трьома контактними кільцями, що схоже за конструкцією на будову фазного ротору 
асинхронного двигуна.  

Для полегшення пояснення принципу робота та аналізу електричної змінної трансмісії з 
двома роторами асинхронна машина з двома роторами розділяється на дві каскадно з’єднані 
асинхронні машини: машина 1 представляє собою примітивну машину з двома роторами, а ма-
шина 2 є традиційною машиною. Зовнішній ротор машини 1 механічно з’єднаний з ротором 
машини 2. У даному випадку існує два шляхи для проходження потоку потужності. Одним 
шляхом є механічний зв’язок між зовнішнім ротором машини 1 та ротором машини 2. Іншим 
шляхом є електричний зв’язок між внутрішнім ротором машини 1 та статором машини 2 через 
силовий перетворювач та акумуляторну батарею. Тому, коли двигун внутрішнього згорання 
приводить у рух машину 1, то машина 1 працює в якості генератора, в той час як машина 2 
працює в якості двигуна.  

При моделюванні машини 1 необхідно прийняти до уваги наявність двох роторів, в той час 
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як моделювання машини 2 є таким же, як і для традиційної асинхронної машини. Розширенням 
координатних перетворень для традиційної асинхронної машини напрямок потокозчеплення 
зовнішнього ротора машини 1 приймається за напрямок додатного напрямку вісі d. Тоді 
рівняння електричної рівноваги машини 1 можуть бути записані так 

;11
1

111 qms
d

dd p
dt

d
iRu  ;11
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qq p

dt

d
iRu  ;0 2

22
dt

d
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де ud1 та uq1 - фазні напруги внутрішнього ротора в проекціях на вісі d та q, R1 - активний опір 
обмоток внутрішнього ротору, id1 та iq1 - фазні струми внутрішнього ротора в проекціях на вісі d 

та q, d1 та q1 - потокозчеплення внутрішнього ротора в проекціях на вісі d та q, щs - синхрон-
на швидкість, p - число пар полюсів, щm1 - механічна швидкість внутрішнього ротора, R2 - ак-
тивний опір обмоток зовнішнього ротору, id2 та iq2 - фазні струми зовнішнього ротора в про-

екціях на вісі d та q, шd2 - потокозчеплення зовнішнього ротора в проекції на вісі d, ск – часто-
та ковзання. 

Відповідні потокозчеплення можуть бути розраховані за наступними залежностями 

;2111 dmdd iLiL  ;2111 qmqq iLiL  ;2212 ddmd iLiL  ,0 221 qqm iLiL  

де L1 - власна індуктивність обмоток внутрішнього ротора, L2 - власна індуктивність обмоток 
зовнішнього ротора, а Lm - взаємна індуктивність. Отже, синхронна швидкість та частота ко-
взання можуть бути розраховані так 
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де 1 - кутова швидкість обертання внутрішнього ротора, а Te - електрична стала часу обмоток 
внутрішнього ротора. 

Для забезпечення взаємодії між машиною 1 та машиною 2, співвідношення їх моментів 
можна записати так 
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де Mm1 та Mm2 - крутні моменти машини 1 та машини 2 відповідно, J1 та J2 - моменти інерції 
машини 1 та машини 2 відповідно, Me1 та Me2 - електромагнітні моменти, що створюються у 
повітряних зазорах машини 1 та машини 2 відповідно, Mн - момент навантаження. 

Отже, з цього можна отримати 
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що демонструє той факт, що сума механічних обертальних моментів машини 1 та електроме-
ханічний момент, що створюється у повітряному зазорі машини 2, дорівнює сумі моменту 
навантаження та моменту прискорення інерційних мас машини 1 та машини 2. Насправді, ме-
ханічний крутний момент машини 1 є крутним моментом двигуна, а електромеханічний мо-
мент, що створюється у повітряному зазорі машини 2 є крутним моментом двигуна даної си-
стеми електричної змінної трансмісії. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У роботі здійснено теоретичне узагаль-
нення й розв’язання актуальної науково-технічної задачі підвищення енергоефективності 
структур гібридниї транспортних засобів. В даний момент існуючі варіанти таких структур ви-
користовують у своєму складі планетарну передачу, що дозволяє з’єданати в єдину синерге-
тичну систему двигун внутрішнього згорання, генератор та приводний електричний двигун. 
Виявлені недоліки таких систем дозволяють констатувати факт, що дана передача є слабкою 
ланкою даної структури, що робить актуальним пошук шляхів щодо можливої її заміни, а 
оскільки в ній розділення енергії виконується на механічному рівні, то цілком логічною є спро-
ба виконати аналогічне розділення на електромагнітному рівні, що є можливим завдяки вико-
ристанню електричних машин з двома роторами. 
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УЗГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ Й СИСТЕМИ 

ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНВЕЄРА 
 

Метою цієї роботи є встановлення залежностей і закономірностей зміни діагностичних параметрів від режимів робо-

ти стрічкового конвеєра для формування принципів керування конвеєром за його технічним станом, що підвищить коефі-
цієнт готовності й коефіцієнт технічного використання установки. 

Методи дослідження. Виходячи із загальноприйнятих методів діагностування намітилися два головних напр я-

мки діагностування стрічкових конвеєрів: по сумарних витратах енергії на транспортування (інтегральний метод) і 

по впливу параметрів складальних елементів стрічкового конвеєра на зміну енергоємності транспортування (дифе-

ренціальний метод). 
Наукова новизна. На основі аналізу теоретичних й експериментальних робіт і досвіду експлуатації показано, що р е-

жими роботи конвеєра й характеристики вантажу мають великий вплив на технічний стан його основних вузлів: стрічки, 

роликів, барабанів. Застосування регульованого приводу для підвищення коефіцієнта готовності й коефіцієнта технічного 

використання стрічкового конвеєра дотепер не виконувалося. У відомих дослідженнях не розглянуте також питання раціо-

нального узгодження системи керування режимами роботи й системи діагностування і прогнозування технічного стану 
конвеєра. Тому розробка принципів керування конвеєром за технічним станом його елементів є доцільною з технічної й 

експлуатаційної точок зору. 

Практичне значення. Технічний стан конвеєрної установки визначається, якщо відомі значення структурних 

параметрів, що однозначно відповідають певним деталям або вузлам устаткування. Взаємозв'язок між окремими 

деталями або вузлами устаткування і структурних параметрів являє собою модель технічного стану. Модель техніч-
ного стану конвеєрної установки складається з моделей основних електромеханічних вузлів . У загальному випадку 

модель технічного стану може бути представлена в табличній формі, у вигляді n-мірного вектора технічного стану 

або у видгляді структурної схеми. 

Результати. Аналіз відомих систем діагностики указує на необхідність розробки автоматизованих систем діагности-

ки й прогнозування заснованих на методах, в яких одночасно враховується комплексна оцінка технічних станів окремих 
елементів конвеєра. 

Ключові слова: конвеєр, коефіцієнт технічного використання установки, електромеханічні вузли, діагностування.  
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Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями.  Надійність конвеєр-
ної установки в цілому визначається надійністю її основних елементів: привід, стрічка, натяжна 
станція, вихід з ладу яких приводить у неробочий стан всю установку. Несправність інших 
елементів (роликів, підшипників) значно знижує надійність установки і її працездатність.  

Питаннями діагностики механізмів загального й спеціального призначення займався ряд 
авторів, які визначили загальні положення й принципи технічної діагностики. Визначення тех-
нічного стану стрічкового конвеєра має свою специфіку у виді великої довжини, наявності 
складних вузлів і механізмів, зв'язаних між собою гнучким тяговим органом. Тому дуже важ-
ливо здійснювати постійний діагностичний контроль за технічним станом цих елементів і про-
гнозувати залишковий ресурс із урахуванням ступеня їхнього впливу на загальний ресурс до 
установки. 

Наявність автоматичної системи керування режимами роботи стрічкового конвеєра розши-
рює можливості підвищення показників надійності, тому що застосування регульованого при-
воду зі змінною швидкістю транспортування, можливість регулювати запуск конвеєра, натяг 
стрічки, розподіляти тягове зусилля між барабанами, дозволяє впливати на термін служби 
окремих елементів і всього конвеєра в цілому 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз теоретичних  й експериментальних  робіт вітчиз-
няних та закордонних вчених і досвід експлуатації показав, що режими роботи конвеєра й характе-
ристики вантажу мають великий вплив на технічний стан його основних вузлів: стрічки, роликів, 
барабанів. Однак, застосування регульованого приводу для підвищення коефіцієнта готовності й 
коефіцієнта технічного використання стрічкового конвеєра дотепер не виконувалося. 

Для вирішення цього завдання необхідно знайти залежності зміни основних діагностичних 
ознак механізмів конвеєра від режимів його роботи й сформувати принципи побудови алгоритмів 
і системи керування за критерієм технічного стану устаткування. Ряд авторів у різних організаці-
ях України (УкрНДІпроект, ІГТМ АН України, ДДА, ДПІ, КНУ) і за кордоном пропонують різні 
способи керування пуском, швидкістю руху стрічки, розподілом навантажень між приводами.  

Результати досліджень в області оптимізації пускових режимів стрічкових конвеєрів уза-
гальнені в роботах [1,2,3,4,6,10,12]. Отримано оптимальні залежності зміни тягового й окруж-
ного зусилля на приводному барабані при пуску. Рекомендується діаграма зміни окружного 
зусилля на приводному барабані, що складається з декількох періодів: період рушіння, період 
розгону, перехід у режим роботи зі сталою швидкістю. 

Постановка завдання. Таким чином, багатьма авторами розглянуті питання аналізу й син-
тезу систем автоматичного керування конвеєром при пуску, регулюванні швидкості, а також 
побудова систем керування багатоприводними конвеєрами. 

Необхідно розглянути всі ці питання у взаємозв'язку, з урахуванням наявності автоматич-
ної системи діагностики й прогнозування технічного стану конвеєра. 

Аналіз розглянутих робіт показує, що у всіх випадках, при будь-яких способах керування 
режимами роботи конвеєра критеріями є: продуктивність, швидкодія (при запуску великої кі-
лькості конвеєрів) або плавність (при запуску із великокусковим вантажем на стрічці), енергоз-
береження. Підвищення показників надійності конвеєра за допомогою автоматизованих режи-
мів роботи є новим підходом до питань керування. 

У відомих дослідженнях недостатньо розглянуте питання раціонального узгодження сис-
теми керування режимами роботи й системи діагностування і прогнозування технічного стану 
конвеєра. Тому розробка принципів керування конвеєром за технічним станом його елементів є 
доцільною з технічної й експлуатаційної точок зору. 

Викладення матеріалу та результати. Створення автоматизованих систем діагностики 
стрічкових конвеєрів у теперішній час стримується відсутністю теоретичних й експеримента-
льних досліджень з питання визначення взаємозв'язку між інформативними параметрами й тех-
нічним станом стрічкового конвеєра. 

Дослідниками у якості інформаційного діагностичного параметра пропонується коефіцієнт 
опору руху стрічки й коефіцієнт опору обертанню роликів. Ці параметри розглядаються залеж-
но від  енергоємності транспортування. 

Виходячи із загальноприйнятих методів діагностування намітилися два головних напрямки 



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 131 

діагностування стрічкових конвеєрів: по сумарних витратах енергії на транспортування (інтег-
ральний метод) і по впливу параметрів складальних елементів стрічкового конвеєра на зміну 
енергоємності транспортування (диференціальний метод). Інтегральні методи оцінки технічно-
го стану є досить простими в реалізації, але в теперішній час не повністю задовольняють за-
вданням, що розв'язують системи діагностування й прогнозування. Основним недоліком їх є 
неможливість оцінки технічного стану окремих елементів конвеєра, а відповідно, неможливість 
точного й достовірного прогнозування залишкового ресурсу установки в цілому. Диференціа-
льний підхід до діагностики гірських машин припускає проведення комплексних експеримен-
тальних досліджень, що дозволяють оцінити отримані результати по їх нормативних значеннях 
і зробити висновок про технічний стан установки. Однак комплексні експериментальні дослі-
дження через велику трудомісткість проводяться рідко, що не дозволяє прогнозувати працезда-
тність устаткування на певний строк. Крім того, при періодичній діагностиці (характерно для 
диференціального методу) не враховується ступінь впливу технічного стану окремих елементів 
конвеєра, як складної електромеханічної системи, на загальний ресурс. У зазначеному методі 
не враховується також вплив швидкості зміни стану окремих елементів на швидкість зміни 
працездатності системи в цілому, що також знижує вірогідність прогнозування. 

Загальні принципи керування стрічковим конвеєром за технічним станом його електроме-
ханічного устаткування формуються залежно від поточного технічного стану основних вузлів і 
механізмів та прогнозування його на певні (задані) проміжки часу. Діагностування технічного 
стану стрічкового конвеєра, забезпеченого регульованим приводом, прогнозування його зали-
шкового ресурсу й створення автоматизованої системи діагностики припускає розробку уза-
гальненої моделі технічного стану і діагностування, що враховує наявність регульованого при-
воду й можливості впливу на режими експлуатації установки. 

Технічний стан конвеєрної установки визначається, якщо відомі значення структурних 
параметрів, що однозначно відповідають певним деталям або вузлам устаткування.  

Взаємозв'язок між окремими деталями або вузлами устаткування і структурних параметрів 
являє собою модель технічного стану. 

Модель технічного стану конвеєрної установки складається з моделей основних 
електромеханічних вузлів. У загальному випадку модель технічного стану може бути 
представлена в табличній формі, у вигляді n-мірного вектора технічного стану або у видгляді 
структурної схеми. 

При синтезі моделі технічного стану вирішуються два основних питання: які вузли 
конвеєра підлягають діагностуванню і які параметри найкраще характеризують технічний стан 
цих вузлів? Для рішення цих завдань використається статистичний матеріал з досвіду 
експлуатації й ремонту аналогічного устаткування. Для порівняння ресурсних характеристик 
різних вузлів устаткування конвеєра використаємо коефіцієнт варіації ресурсу [4] 

КВ=( /Тр), 

де 
n

j
pjp nTT

1

1 - очікуваний ресурс вузла (Tpj - ресурс вузла в j-му механізмі до капітального 

ремонту; n - загальне число механізмів, що підлягалося обстеженню): 
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середньоквадратичне відхилення ресурсу вузла. 
При визначенні вузлів, що підлягають діагностуванню, пріоритет належить елементам із 

більшими коефіцієнтами варіації і гірших показників надійності. У табл. 1 наведені показники 
надійності основних вузлів 26 конвеєрів ВО «Кривбасруда». Більше 80% часу всіх простоїв у 
робочі зміни припадає на ліквідацію відмов стрічки, електроустаткування, роликів, редукторів і 
барабанів, на підставі цього для названих вузлів розробляються моделі технічного стану і 
діагностичні моделі [1,2]. 

Відомо, що сукупність структурних параметрів, які характеризують технічний стан 
окремих вузлів стрічкового конвеєра, повинна задовольняти таким умовам: функціональна 
незалежність (кожен структурний параметр Si, може змінюватися незалежно від параметрів Sj); 
не повинна існувати функція, що дозволяла б однозначно визначати параметр Sj за відомим 
значенням параметра Si; зовнішні обмеження на зміну обраних структурних параметрів. 
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Діагностичні моделі конвеєрної установки й окремих її вузлів одержують із моделі 
технічного стану, у результаті встановлення функціональної залежності між діагностичними 
ознаками Ai й відповідними структурними параметрами Si, тобто Ai=f i(Si). Діагностичні 
параметри вважаються відомими, тому що можуть бути виміряні, а структурні параметри Si 
підлягають визначенню. Вид функції f i можна визначити аналітичним шляхом при деяких 
допущеннях. 

Таблиця 1  

Показники надійності основних вузлів стрічкового конвеєра 
 

Вузол конвеєра 

Числ
о 

відмо

в 

Напрацю-
вання на 

відмову, 

год. 

Середній 

час 
ліквідації 

відмови, 

год. 

Число 
замін 

при 

ППР 

Середній 

час за 
одну 

заміну, 

год. 

Частка часу на 
ліквідацію відмов у 

загальному часі 

простоїв, % 

Стрічка 106 2741 8.4 120 8,1 22, I 

Електроустаткування 44 6620 1,76 10 2,1 18,0 

Ролики верхньої гілки 34 8550 1,3 481 2,5 14,9 

Перевантажувальний 
пристрій 

76 3822 4,12 205 3,94 13,3 

Ролики нижньої гілки 64 4550 2,3 452 1,95 12,2 

Редуктор  53 5500 4,68 75 3,8 6,3 

Барабани 48 6070 4,2 68 4,5 6,0 

 

На підставі зазначеного необхідно провести дослідження вузлів із більшими коефіцієнтами 
варіації і низькою надійністю, установити функціональні залежності між діагностичними 
ознаками й відповідними структурними параметрами. 

Аналіз процесу пошкодження стрічки, роликів, двигуна, редуктора, барабанів показав 
необхідність визначення узагальненого показника технічного стану обладнання, за який прийнята 
сумарна міра пошкодження від різних ушкоджуючих чинників за основними видами дефектів. 
Принципи керування стрічковим конвеєром, забезпеченим автоматизованою системою діагностики 
і прогнозування, формуються з урахуванням залишкового ресурсу його елементів, оскільки режими 
роботи конвеєра, а саме: швидкість транспортування, натяг, тягове зусилля приводу - впливають на 
міру пошкодження стрічки, роликів, барабанів, приводу. 

У цьому зв'язку перспективними є методи комплексної оцінки технічного стану конвеєра, 
як складної механічної системи, засновані на оцінці сукупності технічних станів окремих його 
елементів з урахуванням їх впливу на загальний ресурс установки, і доповнюють методи, що 
враховують інтегральні показники (наприклад, загальний час роботи й час роботи під наванта-
женням,  загальна кількість перевезеного вантажу та ін.), які дозволяють виконати довгостро-
кове прогнозування технічного стану й залишкового ресурсу установки. Тому окремий конвеєр 
або система конвеєрів повинні бути обладнані автоматизованою системою діагностики й про-
гнозування технічного стану. 

Для вирішення поставлених завдань розроблено функціональну схему системи діагностики 
конвеєра,  на підставі якої розроблено програму для ЕОМ, що дозволяє при зміні інформатив-
ного параметра знайти причину зниження працездатності. Основними в цій схемі є: 

блок діагностики, що дозволяє виконувати безперервний контроль зміни енергетичних па-
раметрів конвеєрів і порівняння отриманого значення із припустимим; 

блок пошуку несправностей, що складається з послідовного ряду діагностичних пристроїв; 
системи оцінки й порівняння отриманих значень прийнятого параметра із припустимими.  
Відповідно до функціональної схеми [11] діагностики кожний окремий вузол конвеєра мо-

же діагностуватися по конкретних інформативних параметрах, що характеризують його тех-
нічний стан. 

Для рішення поставлених завдань розроблена функціональна схема системи діагностики 
конвеєра, на підставі якої розроблена програма для ЕОМ, що дозволяє по зміні інформативного 
параметра знайти причину зниження працездатності. Головним у цій схемі є: блок діагностики, 
що дозволяє робити безперервний контроль зміни енергетичних параметрів конвеєрів і порів-
няння отриманого значення із припустимим; блок пошуку несправностей, що складає з послі-
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довного ряду діагностичних пристроїв і системи оцінки й порівняння отриманих значень при-
йнятого параметра із припустимими. Відповідно до функціональної схеми діагностики, фраг-
мент якої наведений на рис.1, кожен окремий вузол конвеєра може діагностуватися по конкрет-
ним інформативним параметрам, що характеризують його технічний стан. 

Однак існуюча система не передбачає визначення в комплексі технічного стану окремих 
елементів конвеєра одночасно зі ступенем їхнього впливу на загальний ресурс, що знижує віро-
гідність системи. Крім того, у системі безперервний контроль здійснюється за обмеженим чис-
лом інформативних параметрів, при цьому контролюється досягнення граничного їхнього рів-
ня, що не дозволяє виявляти дефекти на ранній стадії розвитку окремих елементів й отже, про-
гнозувати їхній технічний стан. Пошук несправностей і причин відмов у відомій системі здійс-
нюється в результаті обробки діагностичної інформації від окремих елементів і порівняння її із 
припустимими значеннями вже після виникнення несправності й у певній мері не дозволяє за-
побігти розвитку цих дефектів. Аналіз відомих систем діагностики указує на необхідність роз-
робки автоматизованих систем діагностики й прогнозування, заснованих на методах, у яких 
одночасно враховується комплексна оцінка технічних станів окремих елементів конвеєра. 

 
Рис. 1. Функціональна схема діагностики 

 

Наявність автоматичної системи керування режимами роботи стрічкового конвеєра розши-
рює можливості підвищення показників надійності, тому що застосування регульованого при-
воду зі змінною швидкістю транспортування, можливість регулювати запуск конвеєра, натяг 
стрічки, розподіляти тягове зусилля між барабанами, дозволяє впливати на термін служби 
окремих елементів і всього конвеєра в цілому.  

Аналіз теоретичних й експериментальних робіт вітчизняних та закордонних вчених і досвід 
експлуатації показав, що режими роботи конвеєра й характеристики вантажу мають великий 
вплив на технічний стан  його основних вузлів: стрічки, роликів, барабанів. Однак, застосуван-
ня регульованого приводу для підвищення коефіцієнта готовності й коефіцієнта технічного ви-
користання стрічкового конвеєра дотепер не виконувалося. 

Для вирішення цього завдання було визначено залежності зміни основних діагностичних 
ознак механізмів конвеєра від режимів його роботи й сформувані принципи побудови алгорит-
мів і системи керування за критерієм технічного стану устаткування. 

У відомих роботах розглянуто результати досліджень в області оптимізації пускових ре-
жимів стрічкових конвеєрів, отримано оптимальні залежності зміни тягового й окружного зу-
силля на приводному барабані при пуску. Рекомендується діаграма зміни окружного зусилля на 
приводному барабані, що складається з декількох періодів: період рушання, період розгону, 
перехід у режим роботи зі сталою швидкістю. 

Багатьма авторами розглянуті питання аналізу й синтезу систем автоматичного керування 
конвеєром при пуску, регулюванні швидкості, а також побудова систем керування багатоприві-
дними конвеєрами. 

Необхідно розглянути всі ці питання у взаємозв'язку, з урахуванням наявності автоматич-
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ної системи діагностики й прогнозування технічного стану конвеєра. 
Питання узгодження системи керування режимами роботи й системи діагностування техніч-

ного стану конвеєра на основі аналіз розглянутих робіт та власних досліджень показує, що у всіх 
випадках, при будь-яких способах керування режимами роботи конвеєра критеріями є: продукти-
вність, швидкодія (при запуску великої кількості конвеєрів) або плавність (при запуску із крупно 
кусковим вантажем на стрічці), енергозбереження. Підвищення показників надійності конвеєра за 
допомогою автоматизованих режимів роботи є новим підходом до питань керування. 

Висновки та напрямок подальших досліджень.  У роботі визначено принципи побудови 
моделей технічного стану вузлів конвеєра і установки в цілому і визначено шляхи розробки струк-
турно-наслідкових моделей приводного двигуна, редуктора, приводних і відхиляючих барабанів, 
роликів, що дозволяють встановити взаємозв'язок різних параметрів технічного стану окремих вуз-
лів із діагностичними ознаками.  

Існуюча система діагностики не передбачає визначення в комплексі технічного стану 
окремих елементів конвеєра одночасно зі ступенем їхнього впливу на загальний ресурс, що 
знижує інформативність системи та вірогідність прогнозу. Крім того, безперервний контроль у 
системі здійснюється за обмеженим числом  інформативних параметрів, при цьому контролю-
ється досягнення граничного їхнього рівня, що не дозволяє виявляти дефекти окремих елемен-
тів на ранній стадії розвитку і, отже, прогнозувати їхній технічний стан. 

Пошук несправностей і причин відмов у відомій системі здійснюється за результатом об-
робки діагностичної інформації від окремих елементів і порівняння її з припустимими значен-
нями вже після виникнення несправності й у певній мері не дозволяє запобігти розвитку цих 
дефектів. Аналіз відомих систем діагностики указує на необхідність розробки автоматизованих 
систем діагностики й прогнозування заснованих на методах, в яких одночасно враховується 
комплексна оцінка технічних станів окремих елементів конвеєра. 

У відомих дослідженнях не розглянуте також питання раціонального узгодження системи 
керування режимами роботи й системи діагностування й прогнозування технічного стану кон-
веєра. Тому розробка принципів керування конвеєром по технічному стану його елементів є 
доцільною з технічної й експлуатаційної точок зору. 
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМИ РЕАКТИВНИМИ ДВИГУНАМИ 

Мета. Метою даної роботи є розробка теоретичних аспектів створення бездатчикової системи ідентифікації ку-

тової частоти обертання та положення ротора вентильного реактивного двигуна тягової електромеханічної системи 

шляхом використання похідних струмів, що протікають в обмотках. 

Методи дослідження. У роботі використані методи теорії автоматичного керування, методи теорії оптимально-

го керування й методи дослідження нелінійних систем автоматичного керування, варіаційне й матричне обчислення, 
чисельні методи та методи дискретно-польового моделювання. 

Наукова новизна. Бездатчикове оцінювання кутової швидкості та положення ротора ВРД на основі виміру ін-

дуктивності обмоток при збудженні їх короткочасними імпульсами напруги при тому, що індуктивність розглядають 

як функцію струму та кута повороту ротора, та за відомих значень її максимальної та мінімальної величини дає мож-

ливість оцінювати механічні змінні стану електропривода без встановлення датчику на валу двигуна, що є су ттєвим 
в контексті підвищення надійності тягових електромеханічних систем. В свою чергу, існуючі методи передбачають 

необхідність завчасного визначення електричних параметрів обмоток двигуна та кривої намагнічення сталі машини 

в залежності від струму та кута повороту ротора, що вносить суттєві складнощі в налаштування системи. 

Практична значимість. Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці алгоритмів керування 

вентильним реактивним двигуном без необхідності встановлення датчика положення ротора на валу двигуна, що 
суттєво спрощує структуру електромеханічної системи. 

Результати. Визначення кутової швидкості та положення ротора ВРД на основі виміру індуктивності обмоток 

при збудженні їх короткочасними імпульсами напруги є можливим при аналізі індуктивності як функції струму та 

кута повороту ротора, та за відомих значень її максимальної та мінімальної величини дає можливість оцінювати 

механічні змінні стану електропривода без встановлення датчику на валу двигуна, що є суттєвим в контексті підви-
щення надійності тягових електромеханічних систем. 

Ключові слова: вентильний реактивний двигун, бездатчикове керування, збудження обмоток, струмове кер у-

вання. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями . Вентильні реактивні 
типи електричних двигунів (ВРД) в теперішній час знаходять своє гідне втілення в практику 
створення різноманітних електромеханічних систем і комплексів [1-4]. При цьому, техно-
логічність, масогабаритні показники, проста конструкція, низька собівартість при серійному 
виготовленні, відсутність обмоток чи постійних магнітів на роторі, висока надійність,  ремон-
топридатність та високий коефіцієнт корисної дії при регулюванні кутової швидкості у велико-
му діапазоні дозволяють зробити висновок про те, що перспективним напрямком широкого ви-
користання ВРД є тягові електромеханічні комплекси широкому спектру електрифікованих 
видів транспортних засобів. Можливості масового впровадження даного типу двигунів є і в 
палітрі видів гірничо-металургійних транспортних засобів. 

Аналіз досліджень і публікацій. В підприємствах гірничо-металургійної галузі з підзем-
ними способами видобутку корисних копалин експлуатується більше ніж 3 тис. одиниць 20-ти 
типів електровозів. Усі тягові електромеханічні комплекси рудникових видів електровозів 
обладнані двигунами постійного струму послідовного збудження. Вищезазначені системи при 
цьому є неефективними з точки зору енерговитрат та потребують заміни на більш сучасні типи. 
Між тим, слід пам’ятати, що дані комплекси в підземних умовах рудників і шахт працюють в 
важких умовах та складнопідпорядкованих режимах експлуатації, що ставить на вищий щабель 
критерій простоти конструкції та відсутності  додаткових контактних пристроїв, у т.ч. датчиків, 
необхідних для функціонування системи. Між тим, одним з найбільш суттєвих недоліків вико-
ристання даного типу двигунів у тягових електромеханічних системах є необхідність 
вимірювання положення ротора [3-4] для здійснення струмового керування, що призводить до 
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необхідності додаткового встановлення датчика на валу двигуна. Між тим, як відомо [5-7], за 
останнє десятиліття набули популярності бездатчикові методи керування, що дозволяють вико-
нувати ідентифікацію положення ротора по вимірюваним електричним сигналам, що дозволяє 
виключити механічний датчик зі складу структури електромеханічної системи. В свою чергу, 
існуючі методи передбачають необхідність завчасного визначення електричних параметрів об-
моток двигуна та кривої намагнічення сталі машини в залежності від струму та кута повороту 
ротора, що вносить суттєві складнощі в налаштування системи, а також призводить до можли-
вого зниження точності при зміні параметрів об’єкту керування. 

Постановка завдання. Розробка теоретичних аспектів створення бездатчикової системи 
ідентифікації кутової частоти обертання та положення ротора вентильного реактивного двигуна 
тягової електромеханічної системи шляхом використання похідних струмів, що протікають в 
обмотках. 

Викладення матеріалу та результати. Основна ідея досліджуваного у даній роботі мето-
ду керування полягає у ідентифікації вирівняного положення ротора для даної обмотки шляхом 
дослідження похідної струму, що протікає в ній. Розглянемо основні принципи струмового ке-
рування ВРД. При роботі на кутовій швидкості, що є меншою за номінальну, процеси можна 
розділити на наступні кроки (рис. 1): початкове намагнічування при максимальній величині 
додатної напруги; створення крутного моменту при постійній величині струму; розмагнічення 
двигуна шляхом включення негативної напруги. 

На рис. 1 у верхній частині представлено лінійну апроксимацію зміни індуктивності об-
мотки машини. При цьому приймається допущення щодо постійності величини даної індуктив-
ності Lmin при відхиленні від невирівняного положення ротора не більше ніж на t2/2, а також 
постійності величини максимальної індуктивності обмотки Lmax при відхиленні від вирівняного 
положення не більше ніж на t1/2. Між цими двома станами індуктивність змінюється за ліній-

ним законом з постійним нахилом, тобто dL/d =const. 
З рисунку видно, що крутний момент може бути створений лише за умови подачі струму в мо-

мент зміни індуктивності. Тому при роботі на кутовій швидкості, що є нижчою за базову, однією з 
задач струмового керування є максимальне використання активної фази з точки зору збудження 
відповідної обмотки безпосередньо перед зростанням індуктивності. Дане початкове намагнічення 
виконується з малою сталою часу, оскільки індуктивність є низькою, тому, приклавши до обмотки 
повну напругу ланки постійного струму, можна досягти швидкого зростання струму. Як тільки об-
мотка буде збуджена струмом і індуктивність почне зростати, будуть існувати умови для створення 
крутного моменту. В цей період вихідна напруга перетворювача регулюється для забезпечення 
постійної величини струму, а потокозчеплення обмотки лінійно зростає.  

Риc. 1. Типова діаграма струмового керування 

вентильного реактивного двигуна 

Коли період зростання індуктивності 
закінчується, система керування переклю-
чається у режим розмагнічування котушки 
шляхом підключення її до негативної напру-
ги ланки постійного струму. Оскільки в цей 
час індуктивність є більшою, ніж у не-
вирівняному положенні, то процес розмаг-
нічування займає більше часу, ніж процес 
намагнічування. Завдяки цим процесам от-
римується імпульс крутного моменту, при-

чому крутний момент є нульовим при постійності індуктивності обмотки навіть при наявності 
її часткового збудження, що є свідченням того, що механічна потужність на валу двигуна в да-
ний момент дорівнює нулю, а вся потужність, що споживається приводом, витрачається на 
намагнічення. Отже, крутний момент в загальному випадку можна зображати, як прямокутний 
імпульс. 

Оскільки струм у обмотку подається до початку зростання індуктивності, то дане явище можна 
використовувати для бездатчикової оцінки положення ротора. На рис. 2 представлена форма стру-
му в обмотці ВРД при струмовому керуванні за допомогою широтно-імпульсної модуляції. З нього 
видно, що в момент початку зростання індуктивності обмотки виникає від’ємна похідна струму в 
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обмотці, що дає змогу сформувати сигнал положення ротора. В подальшому сигнали кожної фази, 
отримані описаним способом, поступають до підсистеми непрямої ідентифікації положення, де 
здійснюється усереднення частоти слідування імпульсів, розрахунок середньої частоти обертання 
ротора, а шляхом інтегрування отримують оцінку кута повороту ротора. 

Риc. 2. Принцип формування сигналу положення ро-

тора з похідної струму  

Нехтуючи взаємним електричним та магніт-
ним впливом фаз ВРД, рівняння електричної 
рівноваги його обмоток можна записати так 

;0
dt

d
iRu  ,dtiRu  

де u - напруга, що підводиться до обмотки ВРД; 
i - струм, що протікає по обмотці; R - активний 

опір;  – потокозчеплення обмотки.  
При цьому, потокозчеплення можна розгля-

дати, як функцію струму та кута повороту рото-

ра ВРД iiLi ,, .Таким чином, для бездат-

чикової ідентифікації положення ротора виконується інжектування групи імпульсів напруги за 
допомогою відповідного керування ключами інвертора перед подачею струму в обмотку 
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dioff  - виміряні значення похідної струму при включенні на виключенні активного 

стану інвертора.  
З виміряних значень індуктивностей обмоток ВРД шляхом диференціювання їх значень є 

можливим оцінювання величини крутного моменту M двигуна 
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За рахунок оцінки зміни індуктивностей виконується визначення величин максимальної 
Lmax та мінімальної індуктивності Lmin, що у відповідності до рис. 1 дозволяє визначати поло-
ження ротора та моменти подачі струму в обмотки. 

Оскільки положення ротора у даних умовах є величиною відомою, то подальше визначен-
ня величини кутової швидкості для використання в якості сигналу зворотного зв’язку вико-
нується з використанням механічного положення ротора иm, яке обчислюється з сигналу поло-
ження ротора в електричних градусах, з використанням відомого значення кількості полюсів 
машини 

.dtm  

З метою перевірки роботоздатності запропонованих рішень була розроблена математична 
модель електромеханічної системи з ВРД у середовищі Matlab/Simulink (рис. 3). Результати мо-
делювання (рис. 4) доводять, що, незважаючи на наявність невеликої похибки в оцінюванні ку-
тової швидкості, дане технічне рішення дозволяє виконувати керування роботою машиною для 
забезпечення необхідних показників якості керування. 

 
Рис. 3. Структура математичної моделі електромеханічної системи з вентильним реактивним двигуном  

та бездатчиковим оцінюванням положення ротора у середовищі Matlab/Simulink 
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Рис. 4. Результати моделювання роботи запропонованої системи 

Висновки та напрямок подальших досліджень.  1. Бездатчикове оцінювання кутової 
швидкості та положення ротора ВРД на основі виміру індуктивності обмоток при збудженні їх 
короткочасними імпульсами напруги при тому, що індуктивність розглядають як функцію 
струму та кута повороту ротора, та за відомих значень її максимальної та мінімальної величини 
дає можливість оцінювати механічні змінні стану електропривода без встановлення датчику на 
валу двигуна, що є суттєвим в контексті підвищення надійності тягових електромеханічних си-
стем. 2. Проведений комплекс математичного моделювання підтвердив, що точність запропо-
нованого методу ідентифікації є достатньою для забезпечення функціонування привода у всіх 
необхідних режимах. 
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ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВІБРАЦІЙНИХ ПРИВОДІВ   

ПНЕВМАТИЧНОГО ТИПУ 
 

Мета.В роботі наголошено на важливості проблеми інтенсифікації процесів випуску насипних матеріалів з 

будь-яких ємностей в умовах гірничих та гірничозбагачувальних підприємств. 
Методи дослідження. Використання вібраційних засобів боротьби з явищами зависання та зводоутворення ма-

теріалів в блоках, рудозвальних висхідних виробках, бункерах дозволяє суттєво знизити їхню кількість за рахунок 

впливу коливань певних режимів на частинки матеріалу, зниження коефіцієнтів тертя між ними і підвищення тим 

самим їхньої плинності. Зроблено оцінку актуальності теми дослідження. На підставі огляду науково-технічної ін-

формації розглянуто існуючі варіанти конструкцій таких пристроїв та вимоги до них. 
Наукова новизна. Аналіз різних типів вібраційних приводів показує певні переваги пневматичних віброзбудни-

ків. Зроблено висновок про доцільність використання таких вібраційних приводів в умовах підвищеної вологості та 

використання ви-бухових речовин для ліквідації зависань. Проте більшість  конструкцій характеризується ударним ре-

жимом роботи, який супроводжується значними динамічними навантаженнями на виконавчі елементи приводів. Прак-

тична значимість Оцінка рівня цих навантажень показує, що вони на порядок вище тих, що діють в пр иводах подібних 
конструкцій з безударним режимом роботи. Зроблено висновок про небезпечність таких навантажень з точки зору міц-

ності і через це недостатній рівень надійності ударних елементів. Метою дослідження є зниження негативних наслідків 

ударних навантажень за рахунок застосування безударного режиму роботи приводів, доцільність якого доведена мето-

дом порівняльного аналізу. Його наукова новизна полягає в пропозиції досягти цього шляхом створення таких умов 

розподілення повітря в робочих порожнинах приводів, які б забезпечили гасіння динаміки рухомого поршня в кінці 
прямого і зворотного ходів та неможливість його зіткнення з корпусними деталями. 

Результати.Реалізація такого рішення дасть можливість отримати на практиці безударний режим роботи і су т-

тєво підвищити рівень надійності та довговічності пневматичних вібраційних приводів гірничого обладнання. 

Ключові слова: пневматичний вібраційний привод, безударний режим роботи, надійність і довговічність віб-

роприводів. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями . Інтенсифікація про-
цесів випуску насипних матеріалів з ємностей (блоків, рудозвальних висхідних виробок, бунке-
рів) - один з головних напрямків розвитку технічного прогресу в гірничорудній промисловості, 
де на ці операції припадає 30-40 % усіх трудовитрат. Численні перевантаження гірничої маси 
під час її видобутку, транспортування і переробки на гірничозбагачувальних підприємствах 
супроводжуються частими зависаннями і зводоутвореннями. 

Використання вібраційної техніки дає можливість суттєвим чином впливати на характер 
гравітаційного витікання насипних матеріалів з ємностей [1-5]. Вібрації сприяють зниженню 
ефективних коефіцієнтів тертя між частинками матеріалу, підвищують його плинність і швид-
кість витікання з випускного отвору. 

Існуючі конструкції віброзбудників для інтенсифікації випуску гірничої маси з ємностей 
постачаються різними типами приводів, в тому числі пневматичними, що відрізняються прос-
тотою конструкції, економічністю, надійністю, безпекою обслуговування [1-6]. Обгрунтування 
ра-ціональних параметрів пневматичних вібраційних приводів є важливим та актуальним нау-
ковим завданням. 

Таким чином, актуальність теми роботи не викликає сумнівів.  
Аналіз досліджень і публікацій. Специфіка роботи гірничої техніки, вимоги, що визна-

чаються технологічними особливостями випуску і транспортування гірничої маси, обумовлю-
ють межі раціональних параметрів коливань вібраційних засобів механізації цих процесів. Для 
ефективного руйнування зависань насипних матеріалів, а також їхнього подальшого транспор-
тування з максимальною швидкістю необхідні частоти коливань порядку 15-25 Гц і амплітуди 
2-5 мм [1-3]. Разом із відцентровими, кінематичними та електромагнітними конструкціями та-
ким вимогам відповідають і пневматичні. Крім того, важливою перевагою таких приводів є 
безпека роботи в умовах підвищеної вологості навколишнього середовища (наприклад, в обво-
днених підземних виробках) та під час ведення підривних робіт для руйнування зависань гір-
ничої маси у випускних отворах. 
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На жаль, багато конструкцій пневматичних вібраційних приводів мають ударний режим 
роботи, який супроводжується підвищеним рівнем шуму під час експлуатації і становиться 
причиною зниження їхнього ресурсу. Більшість з них відрізняються недостатнім рівнем сило-
вого впливу на завислий матеріал в ємності, а ті, що задовольняють цим вимогам, не підходять 
за частотними характеристиками [6]. 

Таким чином, існує потреба у створенні нових конструкцій пневматичних вібраційних при-
водів для інтенсифікації процесів випуску насипних матеріалів з ємностей, які відповідають 
умовам ефективного руйнування зависань і склепінь гірничої маси і, у той же час, забезпечують 
безударний режим роботи. 

Постановка завдання. Метою роботи є вибір та обгрунтування раціонального режиму ро-
боти вібраційних приводів пневматичного типу з точки зору виникнення ударних навантажень 
в деталях приводу та вибір його конструктивних параметрів з метою підвищення довговічності 
таких пристроїв.  

Викладення матеріалу та результати досліджень. Робота ударного пневматичного при-
воду супроводжується постійними зіткненнями його рухомих елементів, наприклад, в буриль-
них машинах - ударами поршня (бойка) , які передаються робочому інструменту. 

Згідно із сучасними уявленнями теорії механічного удару, удар – це явище, що виникає під 
час зіткнення тіл і супроводжується повним або частковим переходом кінетичної енергії тіл в 
енергію їхньої деформації [7]. 

Таким чином, деталі приводу, що сприймають ударні навантаження, у міцністному відно-
шенні є найбільш уразливими [8,9]. 

В якості прикладу можна розглянути дві конструкції пневмоприводу, одна з яких працює в 
ударному режимі, а друга – в безударному. Це пневмоударник П1-75, який широко використо-
вується для буріння свердловин під час підземної розробки руди, та поршневий пневматичний 
двигун П-2,5Ф. Обидві конструкції серійно випускалися Криворізьким заводом гірничого ма-
шинобудування (колишнім заводом «Комуніст») та іншими підприємствами. Вони мають поді-
бні схеми роботи виконавчих елементів – поршень здійснює зворотно-поступальний рух в ци-
ліндрі під дією стисненого повітря. 

Рис. 1. Принципова схема пневмоударника П1-75: 1 - поршень; 2 - корпус; 

3 - передня головка 
 

На рис. 1 приведена принципова схема пневмоударника. 
Масивний поршень 1 в процесі руху в корпусі 2 (корпус і пор-
шень постачені системою розподілення повітря) наносить удари 
по передній головці 3, яка передає їх бурильній штанзі. Очевид-
но, що поршень і головка знаходяться при цьому в найбільш ва-

жких умовах експлуатації. 
На рис. 2 приведена розрахункова схема осьового зіткнення поршня і передньої головки 

пневмоударника П1-75.  
Рис. 2. Розрахункова схема осьового зіткнення поршня і передньої голо-

вки пневмоударника П1-75: 1 – поршень; 2 – передня головка 
 

На ній позначено: d1 і d2 - діаметри відповідно поршня і 
передньої головки, м; F1 і F2 - площі поперечних перетинів ві-
дповідно поршня і передньої головки, м

2
; l - довжина поршня, 

м; v - передударна швидкість поршня, м/с. 
Для пневмоударника П1-75 маємо  

d1=7,5·10
-2

 м; d2=5,0·10
-2

 м; F1=4,5·10
-3

 м
2
; F2=2,0·10

-3
 м

2
; l=0,14 

м; v=6 м/с [10]. 
Під час удару поршня по головці відбувається взаємна деформація цих деталей, частина 

енергії і сили переходить у головку, а частина відбивається від площини X-X назад у поршень. 
При цьому коефіцієнт проходження дорівнює [11] 

Q=2F2/(F1+F2), 
а коефіцієнт відбиття  

R=(F1-F2)/(F1+F2). 
Для даного випадку маємо: Q=0,615; R=-0,385. 
Сила ударного імпульсу становитиме [11] 
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P=EF1v/2a = (2,1·10
11

·4,5·10
-3

·6)/(2·4820)=589000 Н=589 кН, 
де E=2,1·10

11
 Н/м

2
 - модуль пружності сталі; a=4820 м/с – швидкість звуку в сталі. 

Тоді силовий імпульс, що проходить в головку і штангу, буде дорівнювати 
P2=PQ=589000·0,615=362000 Н=362 кН, 

а імпульс, відбитий назад у поршень 
P1=P|R|=589000·|-0,385|=227000 Н=227 кН. 

Оскільки контакт між поршнем і передньою головкою здійснюється по площі F2, то ці де-
талі сприймають напруження порядку 

ζ=(227-362)·10
3
/2,0·10

-3
≈115-180 МПа. 

Для матеріалів, з яких виготовлені поршень і передня головка, такі напруження близькі до 
найбільш припустимих, а часом і перевищують їх [12]. Наслідком цього стає швидкий вихід з 
ладу деталей, що сприймають ударні навантаження. 

За даними ПАТ «Кривбасзалізрудком» максимальне напрацювання на один пневмоудар-
ник для руд міцністю f=10-14 (за шкалою проф. М.М. Протод’яконова) не перевищує 350 м 
пробурених свердловин. Для таким умов швидкість буріння складає приблизно 3 м за годину. 
Таким чином, термін служби пневмоударника  - біля 120 годин. Враховуючи ту обставину, що 
пневмоударник має в комплекті запасний поршень, можна вважати, що останній повністю від-
мовляє через 60 годин роботи. 

У той же час, ресурс поршня поршневого пневматичного двигуна П-2,5Ф, який працює в 
безударному режимі, складає не менше 768 годин [13] (тобто він мінімум на порядок вищий).  

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити наступний висновок: там, де використання 
ударного режиму роботи не є єдино можливим технічним рішенням, потрібно віддавати пере-
вагу безударним конструкціям. Це дає можливість суттєво підвищити довговічність механізмів, 
покращати санітарно-гігієнічні умови їхнього обслуговування. 

Забезпечення безударного режиму роботи можливо шляхом уведення у схему віброприво-
ду конструктивних елементів, які б запобігали ударним зіткненням його деталей. В якості тако-
го елементу можна використати саме стиснене повітря. 

Розглянемо для прикладу розрахункову схему інерційного пневматичного вібраційного 
приводу з масивним поршнем [15] (рис. 3).  

Рис. 3. Розрахункова схема інерційного пневматичного віб-
раційного приводу з масивним поршнем 

 
Він складається з циліндричного корпусу, закри-

того з обох боків торцевим кришками, і масивного 
поршня, який поділяє внутрішній об’єм корпусу на 
дві робочі порожнини – I і II. Завдяки наявності в тілі 
поршня і в стінках корпусу перепускних каналів сти-
снене повітря, що поступає в середину приводу через 
отвір діаметром lпр, змушує поршень здійснювати 
зворотно-поступальний рух.  

Для забезпечення безударного режиму роботи необхідно створити демпферні повітряні 
подушки в порожнинах віброзбудника. Цього можна досягти виконанням замкнених відсічних 
камер, повітря в яких стискатиметься і запобігатиме ударам поршня по корпусу в кінці як пря-
мого, так і зворотного ходів. Розміри відсічних камер мають бути вибраними таким чином, що-
би стиснення повітря компенсувало динамічний вплив з боку поршня. 

Розглянемо рух поршня справа-наліво (рис. 3). Його швидкість спочатку зростає з нуля (у 
крайній правій точці) до максимального значення (в центрі віброзбудника, посередині ходу), а 
потім знову падає до нуля (в крайній лівій точці). На шляху поршня можна відзначити три ха-
рактерні точки, що відповідають його лівому торцю: A - поршень на середині ходу, швидкість 

AX  – максимальна; B - момент, коли порожнина I відсікається від магістралі (відбувається пре-

сування повітря в замкненому просторі); C - точка зупинки поршня; CX =0. В точці C маємо 

L=E, 
де L - робота, що витрачається на стискання повітряного стовпа в порожнині I від точки B до 
точки C; E - робота сил інерції поршня. З теореми про змінення кінетичної енергії випливає 
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422 22 FspkXmX мsCA
 .     (1) 

Змінення кількості руху від точки A до точки C 

2ACмsCA FtpkXmXm  .      (2) 

В цих формулах: F - площа поперечного перетину поршня; F=Pз/k spм ; Pз - величина змуше-
ного зусилля, що розвиває віброзбудник; k s - коефіцієнт підпресування повітря в порожнині I; 
k s=pC/pB; s - хід поршня; pм , pC, pB - тиски повітря відповідно в точках C, B і в магістралі;  tAC - 
час руху поршня від точки A до точки C; tAC=π/2ω; ω - кругова частота коливань. 

Враховуючи, що CX =0, з формул (1) і (2), отримаємо 

mFpkX мsA 4 .      (3) 

Робота, що витрачається на стискання повітряного стовпа порожнини I від точки B до точ-
ки C (адіабатний процес), становитиме 

L=(pBVB-pCVC)/(k-1).      (4) 
Робота сил інерції поршня дорівнюватиме 

E=mω
2
y

2
. 

Звідси маємо 
mω

2
y

2
= (pBVB-pCVC)/(k-1)=[pмFh-kspмF(h-y)]/(k-1),    (5) 

h={[k spмFy/(k-1)]-mω
2
y

2
}/{[pмF(k -1)]/(k-1)}.     (6) 

В цих формулах: k  - показник адіабати; pB,pC,VB,VC - тиски і об’єми порожнини I в моменти, 
коли поршень досягає відповідно точок B і C; pB=pм ; h - довжина відсічної камери; y - шлях, що 
проходить поршень після відсікання магістралі до повної зупинки. 

Для процесу стискання повітряного стовпа в порожнині I від точки B до точки C рівняння 
змінення кінетичної енергії запишеться у вигляді 

222 222 cyXmXm BC
 ,      (7) 

де c - жорсткість повітряного стовпа порожнини I. 

З огляду на те, що CX =0, маємо 

22
BXmc  .       (8) 

Жорсткість можна виразити також відношенням різниці кінцевої та початкової сил, що ді-
ють на поршень, до його переміщення на відтинку від точки B до точки C 

c=(pC-pB)F/y=pмF(ks-1)/y.       (9) 
З формул (8) і (9) можна знайти величину шляху гальмування поршня 

)1(2
sмB kFpXmy  .      (10) 

Швидкість поршня в точці B визначаємо з рівняння, що описує змінення кількості руху від 
точки A до точки B 

4FpXmXm мBA
 .       (11) 

Звідси маємо 

4FpXX мAB
 ,     (12) 

де AX  - з формули (3). 

Підставляючи (12) і (3) у (10) отримаємо 
y=pмFπ

2
(ks-1)/16ω

2
m.      (13) 

Тоді вираз (6) після перетворень з урахуванням (13) прийме вигляд 
h=0,156pмF(3k s+1)/ω

2
m.      (14) 

Отже, для забезпечення безударного режиму роботи інерційного віброзбудника з масивним 
поршнем необхідно створити замкнені відсічні камери у його порожнинах, причому довжина 
цих камер прямо пропорційна тиску повітря в магістралі і площі поршня і зворотно пропорцій-
на його масі і квадрату частоти коливань. 

Аналіз формули (14) показує, що раціональні межі довжини відсічної камери, при яких ре-
алізується безударний режим роботи подібного вібраційного приводу з діаметром поршня від 
80 до 200 мм такі 

h=(0,14-1,66)Pз /ω
2
.      (15) 

На рис. 4 наведено номограму для визначення довжини поршня інерційного пневмовіб-
розбудника з масивним поршнем для значень потрібних величин змушеного зусилля, часто-
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ти коливань і маси поршня. 
Рис. 4. Номограма для визначення довжини поршня поршня інер-

ційного пневмовіброзбудника  

 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Поді-

бна методика може бути використана для забезпечення без-
ударного режиму роботи пневматичних вібраційних збудни-
ків інших конструктивних схем. 

Застосування безударних приводів в якості інтерсифіка-
торів випуску насипних матеріалів з ємностей в умовах гірни-
чих та гірничозбагачувальних підприємств дасть можливість 
суттєво підвищити показники експлуатаційної  надійності та-
кого обладнання, зокрема довговічності його роботи. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ  

ТЕПЛА ШАХТНИХ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК 
 

Мета. Метою даної роботи є аналіз методів охолодження та утилізації і повторного використання теплоти що 
виробляється в шахтних компресорних установках підчас стиснення повітря. 

Методи дослідження. У роботі використані теоретичні та емпіричні методи дослідження: Розглянуто методи та 

принципові схеми охолодження такі як: попереднє охолодження, що охолоджує повітря при його всмоктуванні; вну-

трішнє, що охолоджує повітря в середині корпусу компресора, в свою чергу поділяється на внутрішнє і зовнішнє; та 
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зовнішнє, що охолоджує стиснене повітря шляхом його відведення в охолоджувач винесений за межі компресора. 
Розглянуто роботи таких вчених як: Мурзіна А. В., Цейтліна Ю. А., Архангельского Л. Н., Каплуна А.А., Носова 

Ю.П. та ін. 

Наукова новизна. Вперше розглянуто двигун Стірлінга для утилізації теплоти стисненого повітря шахтних 

компресорних установок, подальшого розвитку набули теплообмінні процеси, що протікають в шахтних компресор-

них установках. 
Практична цінність. Застосування для утилізації тепла двигуна Стірлінга дозволить підвищити ефективність 

та зменшити витрати енергії на виробництво стисненого повітря. 

Результати роботи. Проаналізовано можливості та доцільність використання відведеного низькопотенційного 

тепла зокрема: розглянуто схеми утилізації тепла при паралельному та послідовному включенні повітроохолод-

жувачів; схему компресорної установки з утилізацією тепла для гарячого водопостачання; схему утилізації тепла 
компресорної установки тепловими насосами; повітроохолоджувач-утилізатор, який вирішує завдання підвищення 

потенціалу теплоти, що відбирається; наведено принципові схеми використання теплоти для гарячого водопостачан-

ня та подвійну утилізацію теплоти компресорної установки, що має паротурбінний привід, шляхом повторного ви-

користання теплоти стисненого повітря та пари. Наведена порівняльна таблиця ефективності таких методів 

утилізації теплоти як: паросилові установки, повітряні машини стиснення-розширення, термоелектричні модулі, 
двигун Стірлінга. Зроблено висновок про перспективність використання в подальшому двигуна Стірлінга для 

утилізації теплоти. 

Ключові слова: утилізації теплоти, шахтна компресорна установка, двигун Стерлінга, енергоефективність, 

енергозбереження. 
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Постановка проблеми. У зв'язку з виснаженням запасів органічного палива і триваючим 
забрудненнями навколишнього середовища все більшу актуальність набувають проблеми 
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаю-
чих технологій. Компресорні установки є одним з найбільш потужних споживачів електрое-
нергії, однак більша частина енергії у вигляді тепла викидається в атмосферу, що змушує шу-
кати шляхи для її використання. 

Виробництво стисненого повітря надзвичайно неефективний процес. Біля 90 % електрое-
нергії, яка витрачається для його виробництва, губиться у вигляді теплоти. Менше 10 % 
електроенергії, яка витрачається перетворюється в корисну роботу. 

На більшості підприємств гірничорудної галузі України використовується пневмоенергія, 
вироблена поршневими, відцентровими і гвинтовими компресорами. Продуктивність окремих 
компресорів коливається від 5 до 500 м

3
/хв, а споживана потужність - від 40 до 2 000 кВт. На 

цей час кількість компресорів становить близько 2 000 шт. із загальною встановленою потуж-
ністю близько 700 тис. кВт. При цьому на окремих шахтах довжина розгалуженої пневмоме-
режі досягає 35-50 км. 

Постановка задачі. Метою статті є вибір методів охолодження та утилізації утилізації 
тепла шахтних компресорних установок 

Викладення матеріалу. Ефективність шахтних компресорних установок (ШКУ) залежить 
від цілого ряду зовнішніх і внутрішніх факторів: до них можна віднести температуру навко-
лишнього середовища, тиск і температуру повітря, що всмоктується, температуру повітря після 
охолодження в проміжних повітроохолоджувачах і втрату тиску в них, а також величину 
протікання в проточній частині [1]. 

Сезонні коливання температури навколишнього мають великий вплив на роботу ШКУ. 
Збільшення температури призводить до збільшення температури і зменшення густини повітря, 
що всмоктується. Одночасно збільшується температура на виході з проміжного повітроохо-
лоджувача через збільшення температури охолоджуючої води. Все це призводить до збільшен-
ня об’ємної витрати повітря між ступенями компресора, що в свою чергу призводить до зміни 
його режиму роботи і потужності [2–3]. 

В турбокомпресорах охолодження може здійснюватися трьома шляхами: попередньо 
внутрішньо і зовнішньо. [2,4,5]. 

При першому способі, охолоджувач встановлюється перед компресором і знижується по-
чаткова температура газу, вважаючи що об’єм продувки залишиться незмінним такий метод 
дозволить збільшити масову продуктивність. 

Попереднє охолодження доцільно застосовувати при значній різниці температур всмокту-
ваного газу і охолоджувальної середовища, що може бути досягнуто при використанні холо-
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дильної машини, що є недоцільним через надмірну витрату енергії. Тому, в даний час в гір-
ничій промисловості такий спосіб охолодження, як самостійний, не застосовують [6].  

При другому способі охолодження повітря відбувається безпосередньо в корпусі турбо-
компресора, в той час як повітря проходить через дифузор і зворотні напрямні лопатки. 
Внутрішнє охолодження газу, в свою чергу, може здійснюватися двома шляхами: Відводити 
тепло підчас його руху по напрямним апаратам ступенів та вприскуванням охолоджуючої ріди-
ни в потік між робочими колесами. 

В першому випадку в середині кожного ступня передбачаються порожнини, по яких про-
ходить охолоджуюча вода. Слід зазначити, що ефективність охолодження в даному випадку 
буде менша на перших ступенях за рахунок малого перепаду температур і ростиме з кожною 
наступною ступінню за рахунок збільшення температури. [2,7] 

Охолодження вприскуванням охолоджуючої рідини в потік між робочими колесами на 
відміну від попереднього вода безпосередньо контактує з газом, що охолоджує, так як процес 
охолодження відбувається внаслідок нагрівання та випаровування краплин води. Відомо, при 
температурі 45  С і вологості 5 %, тобто сухе повітря, потенціал випарного охолодження мак-

симальний і рівний 25 С. Тобто при вприскування 10 грам води в 1 кілограм сухого повітря 
можна охолодити останній на 25  С. Хоча якщо температура буде 30 С за вологості 55 %, ти-

пове повітря, потенціал охолодження буде рівний 8 С [8] . Застосування даного методу не є 
безмежним так як при досягненні температури точки роси пароутворення завершується а з ним 
і охолодження газу. 

При зовнішньому типі охолодження повітря після серії ступенів відводиться з корпусу тур-
бокомпресора в спеціальний зовнішній повітроохолоджувач, звідки вже охолоджене повітря 
направляється в наступну секцію. 

Цей спосіб охолодження дозволяє сильно збільшити поверхню охолодження і понизити 
температуру газу до, приблизно початкової, температури охолоджуючої води [5]. Саме завдяки 
цьому метод широко застосовуються на практиці і є найбільш повинений метод охолодження 
повітря в турбокомпресорах. 

При зовнішньому охолодженні температура газу після охолодження нижче точки роси, що 
призводить до випадання наявної вологи. Тому, передбачають відповідні конструктивні заходи 
для запобігання виносу вологи в машину. У пневматичних установках, які обслуговують шахти 
і ударний пневматичний інструмент, зменшення вологовмісту повітря дуже важливо, так як 
висока вологість призводить до перебоїв в роботі і виходу з ладу обладнання. Для цих цілей 
служать кінцеві повітроохолоджувачі, які одночасно, зі зниженням потужності, що витрачаєть-
ся на прокачку стисненого повітря по повітропроводу до споживача, зменшують його во-
логість, яка вловлюється в спеціальних уловлювачах [2,7]. 

Вплив проміжного охолодження на характеристики компресорів також досліджувався ро-
боті ЛН. Архангельського, АА. Каплуна, Ю.П. Носова [9]. Тут, для отримання даних про вплив 
проміжного охолодження використовувалася спрощена емпірична модель турбокомпресора, що 
разом з прийнятою рівністю показників політропи секцій турбокомпресора в розглянутому 
діапазоні продуктивності істотно знижує точність проведених досліджень. 

Однак при використанні вищезазначених методів охолоджене тепло шахтних компресор-
них установок повністю втрачається, до того ж це призводить до втрати оборотної води в гра-
дирнях. Тому більш доцільно використання методів охолодження з одночасною утилізацією 
тепла. 

Розглядаючи питання утилізації тепла, необхідно мати на увазі, що, крім теплоти, яка 
відводиться теплоносієм від стисливого і стисненого газу, має місце тепло, що випромінюється 
поверхнями корпусу й вузлів компресора (підшипників, з'єднувальних муфт), а також таке, що 
виділяється основним та допоміжними електродвигунами. Ця додаткова теплота утилізована 
бути не може, крім випадку використання її для обігріву приміщення компресорної станції у 
холодний період. 

В статті В.Б. Скрипнікова [11] запропоновано поділити відомі методи утилізації тепла 
стисненого повітря на три групи: 

пряма утилізація тепла при безпосередньому нагріванні теплоносія. Область застосування - 
системи теплопостачання (вентиляція, гаряче водопостачання) і технологічні системи; 



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 146 

системи з трансформаторами теплоти. Основний елемент цієї групи - енергетичні цикли з 
газовою турбіною, холодильні машини, абсорбція холодильні машини; 

теплонасосні установки з системами утилізації теплоти стисненого повітря. 
Беручи до уваги поділ Скрипнікова системи утилізації тепла можна умовно поділити на чо-

тири групи: паросилові установки з зовнішнім пароутворенням; повітряні машини стиснення-
розширення; з використанням двигуна зовнішнього згорання; термоелектричні модулі. 

В роботі [15] А.І. Рибалко наведено порівняння зазначених методів утилізації теплоти, 
табл 1, взявши в якості двигуна зовнішнього згорання двигун Стірлінга 

Таблиця 1 

Порівняння різних методів утилізації тепла 
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Економічність 8 6 10 5 1,0 8 6 10 5 

Багатофункціональність 4 4 10 4 1,0 4 4 10 4 

Екологічність 9 10 10 10 1,0 9 10 10 10 

Безпека 7 8 9 10 0,9 6,3 7,2 8,1 10 

Надійність 8 6 3 9 0,9 7,2 5,4 2,7 8,1 

Маса 3 5 5 1 0,8 2,4 4,0 4,0 0,8 
Габаритні розміри 2 5 4 3 0,8 1,6 4,0 3,2 2,4 

Складність обслуговування 8 8 8 10 0,7 5,6 5,6 5,6 7,0 

Вартість виготовлення 7 9 5 1 0,1 7 9 5 1 

Сума 51,1 55,2 58,6 48,3 

Відсоток 87,8 94,2 100 82,4 

 

Утилізація тепла для отримання гарячої води шляхом прямого нагріву її від стисненого по-
вітря є найбільш простим методом, що не потребує значних капітальних витрат [5]. Головним 
завданням системи утилізації тепла є забезпечення номінального режиму роботи компресора та 
охолодження стисненого повітря до необхідної температури. Цим вимогам відповідає система з 
частковою утилізацією тепла. Тобто схема повинна мати два контури охолодження, перший – 
саме утилізаційний та другий, охолоджуватиме стиснене повітря після утилізації до необхідної 
температури. Така схема зумовлює використання або двосекційних повітроохолоджувачів, або 
використання для охолодження двох окремих апаратів. 

В роботі Ю.І. Оксеня та М.В. Радюка [16] розглянуто два варіанти підключення теплооб-
мінників - паралельно та послідовно. Виявлено, що в умовах низькотемпературного режиму 
роботи, тобто для отримання на виході з утилізаційних теплообмінників води з температурою 
45

 
C, схеми утилізації тепла з послідовним з’єднанням мають значно вищу ефективність охо-

лодження до 60-80 % ніж при паралельній, однак на 10 % нижчу ефективність утилізації тепло-
вої потужності. 

При високотемпературному режимові роботи, тобто для отримання на виході з утилізацій-

них теплообмінників води з температурою 75-95
 

C, схеми з послідовним підключенням тепло-
обмінників майже не поступаються схемам з паралельним і ефективніші всього на 9 % при охо-
лодженні, однак ефективність утилізації теплової потужності у схемах з паралельним підклю-
ченням залишається вищою на 10%. 

Застосування методу прямої утилізації тепла залежить від потреби споживача даної тепло-
вої енергії в безпосередній близькості від компресорної станції. Це пояснюється невеликим 
енергетичним потенціалом даного вторинного енергоресурсу і, як наслідок, неможливість його 
транспортування на великі відстані. 

В роботах [10,11] В.Б. Скрипніков запропонував в схемі утилізації з двосекційним відбо-
ром теплоти розділити секції проміжних повітроохолоджувачів турбокомпресора. Суть даного 
методу полягає у відведенні першою секцією тепла з більш високим потенціалом для подаль-
шого використання в системі опалення і гарячого водопостачання, у другій секції проводиться 
охолодження стисненого повітря до необхідного рівня. Для реалізації даного методу запропо-
новано або замінити повітроохолоджувачі, або переобладнати існуючі. Недоліком даного мето-
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ду є сезонність використання тепла. 
Дегтяревим В.І. та Федоровим Ю.І. розроблено принципово новий повітроохолоджувач-

утилізатор [12,13], який вирішує завдання підвищення потенціалу теплоти, що відбирається, 
(охолоджуюча вода нагрівається на 50-60  C). Досягається це в результаті використання ефекту 
надтеплопровідності теплових труб. Найбільша ефективність охолодження стисненого повітря і 
утилізації теплоти досягається наявністю у повітроохолоджувача двох зон конденсації: тепло-
вої та повітряної. Така конструкція застосована в якості кінцевого повітроохолоджувача турбо-
компресора К-500-61-5. Теплота охолоджуючого повітря використовувалася для обігріву ство-
лу шахти, гаряча вода для побутових потреб. У зимовий період повітроохолоджувач працює в 
основному з повітряної зоною, влітку - з водяною. 

На відміну від теплової схеми охолодження компресорів в якій температура охолоджуючої 
води визначається температурою навколишнього середовища, використання теплонасосної 
установки дозволить суттєво зменшити або збільшити температуру охолоджуючої води по 
відношенню до температури навколишнього середовища. [17] Від температури охолоджуючої 
води суттєво залежать витрати енергії як на отримання стисненого повітря та і на перетворення 
тепла в тепловому насосі. Причому зі збільшенням температури охолоджуючої воли питомі 
витрати енергії на виробництво стисненого повітря збільшуються, а питомі витрати енергії на 
продукування тепла тепловим насосом зменшуються. 

В роботі В.І. Самуся, Ю.І. Оксеня, М.В. Радюка [17] встановлено залежності основних 
енергетичних показників компресорної установки від температури охолоджуючої води при за-
стосування теплонасосної утилізації. Зокрема встановлено, що при зростанні температури води 

системи охолодження турбокомпресора від 5
 
до 30

 
C та при температурі отриманої нагрітої 

води 50
 о

C коефіцієнт трансформації тепла теплового насосу зміниться в межах від 3,7 до 7,0. 
В роботі [14], поряд із застосуванням теплових насосів, запропоновано проміжне охолод-

ження стисненого повітря проводити до економічно виправданого рівня, розроблена методика 
розрахунку оптимальної температури на вході в циліндр високого тиску поршневого компресо-
ра, а також схема системи охолодження з тепловим насосом і автоматичним підтриманням оп-
тимальної температури повітря. 

Ще одним з найбільш ефективних способів утилізації тепла компресорів є схема теплоси-
лової установки з використанням в якості робочого тіла бінарної суміші. У такій схемі, завдяки 
використанню змішаного робочого тіла зі змінною температурою кипіння, втрати ексергії від 
незворотності значно зменшуються і, як наслідок, збільшуються ексергетичний ККД і ККД 
утилізації тепла стисненого повітря в повітроохолоджувачах. За рахунок зменшення електрое-
нергії, споживаної з мережі, ефективність роботи компресорної установки може бути збільшена 
більш ніж на 10%. 

Розглядаючи утилізацію теплоти шахтних компресорних установок двигуном зовнішнього 
згорання слід зауважити, що серед всіх двигунів даної групи, утилізаційний двигун Стірлінга 
має найбільший ККД, що дозволяє розглядати його як потенційно перспективний засіб 
утилізації теплової енергії. 

Застосувавши двигун Стірлінга, як утилізатор теплоти компресорної установки можна от-
римати механічну енергію, яку краще за все спрямувати на привід електрогенератора. 

Найпростішою є схема при безпосередньому контакті нагрівника утилізаційного двигуна 
Стірлінга з гарячим стисненим повітрям, рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципова схема компресорної установки з безпосереднім 
контактом стисненого повітря та нагрівника двигуна Стірлінга: 1 - нагрі-

вник, 2 - двигун Стірлінга, 3  - регенератор, 4  - охолоджувач ТК – трьо-

хступінчатий турбокомпресор 
Однак через коливання температури повітря на вході в 

компресор та від нерівномірності роботи шахтних компре-
сорних установок, температура повітря між ступенями 
компресора коливається. Це може призвести до нерів-
номірності нагріву, зниженню теплопередачі до 
внутрішнього контуру утилізаційного двигуна Стірлінга, 
що в свою чергу може викликати зростання температурної 

напруги в нагрівнику. 
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Щоб уникнути цього в роботі Кукіса B.C. [18] запропоновано використовувати тепловий 
акумулятор та теплову трубу. 

При застосування такої схеми гаряче стиснене повітря контактуватиме з тепловим акуму-
ляторам, якому віддаватиме тепло. Потім за допомогою теплових труб це тепло буде передава-
тись нагрівнику утилізаційному двигуну Стірлінга. Застосування такої порівняно складної 
схеми дозволяє занизати до мінімуму коливання температури стисненого повітря та 
стабілізувати як охолодження компресора так і роботу утилізаційного двигуна Стірлінга.  

Висновки та напрямки подальших досліджень. Ефективність експлуатації ШКУ зале-
жить від цілого ряду зовнішніх і внутрішніх факторів: температури навколишнього середови-
ща, тиску і температуру повітря, що всмоктується, температуру повітря після охолодження в 
проміжних повітроохолоджувачах і втрату тиску в них. Щоб підвищити ефективність компре-
сорних установок застосовуються різні методи охолодження стисненого повітря, однак тепло, 
що відводиться, повністю втрачається.  

Більш перспективним є використання методів охолодження з одночасною утилізацією теп-
ла. В результаті аналізу методів утилізації тепла встановлено, що доцільним є метод з застосу-
ванням утилізаційного двигуна Стірлінга. В подальшому планується провести дослідження та 
знайти раціональні параметри роботи системи шахтна компресорна установка – утилізаційний 
двигун Стірлінга. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СТРІЧЦІ І РОЛИКАХ  

У МОМЕНТ ПУСКУ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РОЛИКІВ  
 

Мета. Метою даної роботи є зменшення витрат на ремонти, міжремонтне обслуговування конвеєрів, а також 

своєчасне виявлення і заміна зношених роликів стрічкового конвеєра. 
Методи дослідження. Запропонований метод діагностики стану роликів і стрічки ґрунтується на експрес- 

аналізі динамічних навантажень, що виникають в електроприводі в пусковому режимі, оцінці енерговитрат на ці 

процеси при порожньому конвеєрі. Дослідження динамічних та усталених процесів дії множинних чинників на стан 

роликів. Оцінка міри впливу кожної зі збурюючих дій для тих або інших умов експлуатації конвеєрних установок, і 

визначення характеру дій, спрямованих на усунення цих поломок. 
Наукова новизна. Оцінка динамічних характеристик конвеєра робиться шляхом моделювання залежностей, 

що зв'язують швидкості, шлях переміщення стрічки на головних і допоміжних барабанах, роликах, динамічне зусил- 

ля в стрічці з величиною і характером зміни рушійного зусилля, що розвивається електроприводом під час діагнос-

тики і при еталонних випробуваннях. Діагностика по запропонованому методу робиться в період часу, коли по черзі 

залучаються до обертання ролики вантажної гілки конвеєра. У момент початку обертання стрічкою хвостового бара-
бана буде отримана повна інформаційна картина стану елементів вантажної гілки, що обертаються, а можливість 

діагностики за цим методом припиниться. 

Практична значимість . Розглянута методика діагностики дозволить своєчасно виявляти і замінювати зношені 

ролики, зменшить час обслуговування і витрати на діагностику стану і зберігання роликів. 

Результати. Своєчасне виявлення зношених та несправних роликів, їх заміна на працездатні ролики дозволить 
зекономити матеріальні ресурси на транспортування вантажів, попередити та уникнути аварійних станів стрічки та її 

ушкоджень, зменшити складські запаси запчастин та необґрунтовані витрати коштів на їх пр идбання та зберігання. 

Перспектива дослідження спрямована на розвиток предикативної діагностики. Для цього, кожен виміряний сигнал 

потужності записується в пам'ять і за алгоритмом регресійного аналізу методом планування експерименту визна-

чається термін виходу з ладу роликів. 
Ключові слова: конвеєр, ролик, барабан, стрічка, діагностика, привод, моделювання. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Згідно з наявними 
даними статистики відмов механічного устаткування конвеєрів, найбільша доля (56-65%) дово-
диться на відмови роликів і роликоопор. 

Ролики конвеєра, призначеного для транспортування скельних порід, виходять з ладу через 
2-3 роки експлуатації. Потреба в роликах тільки для вантажної гілки конвеєра завдовжки 500 м 
за цей період складає приблизно 1,5 тис. штук. Загальна протяжність конвеєрних ліній на 
кар'єрах рудних родовищ і подрібнювальних фабрик складає 20-30 км. При цьому середньоріч-
на потреба в роликах складає 5-7,5 тис. штук. Для мінімізації складських запасів і своєчасної 
закупівлі роликів потрібно завчасне визначення об'ємів і часу виходу їх з ладу.  

Крім того, не своєчасна заміна роликів або мастила підшипників призводить до підвищено-
го опору руху стрічки і, як наслідок, зайвих витрат електроенергії. Вихід з ладу ролика також 
може привести до ушкодження (поріз, розрив, стирання, займання і так далі) стрічки – найдо-
рожчої частини конвеєра. 

Аналіз досліджень і публікацій. Відомі роботи [6-8], в яких використовувався аналіз 
енергетичних параметрів приводу конвеєра для оцінки опору руху стрічки, залежного від стану 
роликів, але оцінка підшипників давалася для усіх роликів в цілому. При цьому неможливо бу-
ло відокремити дефекти підшипників роликів і барабанів, роликів вантажної гілки і роликів не 
завантаженої частини конвеєра. 

Багато робіт було присвячено дослідженню впливу різних окремих чинників на опір руху 
стрічки. Авторами не робилася оцінка міри впливу кожного з них на загальний стан ролика при 
спільній їх дії. 

Постановка завдання. Дослідження динамічних та усталених процесів дії множинних 
чинників на стан роликів. Оцінка міри впливу кожної зі збурюючих дій для тих або інших умов 
експлуатації конвеєрних установок, і визначення характеру дій, спрямованих на усунення цих 
поломок. 

Дана стаття присвячена розробці методів діагностики стану роликів вантажної гілки стріч-
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кових конвеєрів, працюючих в тяжких умовах рудних кар'єрів і подрібнювальних фабрик. 
Діагностика ґрунтована на використанні спектру сигналів контролю навантаження під час пус-
ку порожнього конвеєра. При цьому порівнюється поточне значення навантаження приводу 
конвеєра на холостому ходу з аварійним або перед аварійним значенням і робиться висновок 
про поточний стан роликів. 

Для визначення аварійного стану конкретного ролика робляться виміри спектру наванта-
ження при пуску конвеєра і фільтром вибирається частота для аналізу процесів, що відбувають-
ся на одному погонному метрі. 

Викладення матеріалу та результати. Під час пуску стрічкового конвеєра тягове зусилля 
збільшується у міру залучення до руху стрічки і роликоопор. Його зміна підпорядкована фізич-
ним законам, що описують динамічні процеси в стрічці і роликоопорах. 

Оскільки стрічка є об'єктом з безперервно розподіленою масою, замість звичайних дифе -
ренціальних рівнянь, що описують процеси в системах з декількома ступенями свободи, за-
стосуємо диференціальні рівняння в частинних похідних [12-13].  

При аналізі подовжніх коливань стрічки вважатимемо, що її поперечні перерізи залиша-
ються плоскими і що частки стрічки не здійснюють поперечних рухів і переміщаються тільки в 
подовжньому напрямі (рис. 1а). 

Нехай u - подовжнє переміщення довільного перерізу стрічки при коливаннях. Це перемі-
щення залежить від місця розташування перерізу в недеформованій стрічці (координати x) і від 
часу t. Таким чином, u=u(x, t) є функція двох змінних; її визначення і є основним завданням. 

Переміщення нескінченно близького (з координатою x+dx) перерізу дорівнює u+( u / x) x , і, 

отже, абсолютне подовження нескінченно малого елементу dx дорівнює ( u / x) x ,
 
 (рис. 1б), а 

відносне подовження = u / x . 

 
Рис. 1. Схема стрічки та руху її поперечного перетину  

Відповідно до цього подовжня сила в перерізі з координатою x може бути записана у ви-
гляді 

x

u
EFEFP ,     (1) 

де Е - модуль пружності матеріалу стрічки; F - площа її поперечного перерізу; EF - жорсткість 
стрічки при розтягуванні-стискуванні. 

Сила P також є функцією тих же аргументів - координати x і часу t. 
Для складання диференційного рівняння розглянемо елемент стрічки, розташований між 

двома нескінченно близькими перерізами. До лівої грані елементу (рис. 1в) прикладена сила P, 

а до правої - сила dxxPP .Якщо позначити через ρ щільність матеріалу стрічки, то маса 

даного елементу складає ρFdx. Тому рівняння руху в проекції на вісь х набирає вигляду 

,
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Враховуючи вираз (1) і приймаючи, що F=const, отримуємо 
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де      ./2 Eccm            (4) 

Частинне рішення рівняння (3), згідно методу Фур'є, має вигляд 

tTxXtxu , ,      (5) 

тобто переміщення u можна представити у вигляді добутку двох функцій, кожна з яких зале-
жить тільки від одного аргументу: перша - від x, друга, - від t. 

Підставивши вираз (5) в формулу (3), отримаємо рівняння 

XTdTXdc 222
cm

 

T

Td

X

Xd
ccm

22
2 , 

у якому ліва частина залежить тільки від x, а права - тільки від t. Для тотожного виконання цієї 
рівності (при будь-яких x і t) необхідно, щоб кожна з частин була рівна постійній, яку позначи-
мо - p

2
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Звідси слідують два рівняння 
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Рівняння (7) має рішення 

ptAT sin ,     (8) 

що вказує на коливальний характер процесу. При цьому величина р має сенс частоти вільних 
коливань, α - зсув фаз; А - const. 

Рівняння (6) має рішення 

cmcm cpxcosDcpxsinCX ,    (9) 

і визначає власну форму коливань. Тут C і D - const. 
Частотне рівняння (8), що визначає величину р, складається шляхом використання гранич-

них умов. Через те, що це рівняння трансцендентне і має нескінченне число коренів, число 
власних частот нескінченне, причому кожному значенню частоти pn відповідає своя функція 
Tn(t), визначувана залежністю (8), і своя функція Xn(x), визначувана залежністю (9). 

Повне рішення рівняння (3) отримаємо шляхом накладення усіх частинних рішень (5) 

1n
nn tTxXu ,      (10) 

Через час Δt1 після пуску перша ділянка стрічки lp1 (рис. 2) від точки зчеплення з тяговим 
барабаном до точки зчеплення з першою роликоопорою розтягнеться на гранично допустиме 

для цієї ділянки подовження dxxul1 . При цьому потужність, витрачена приводом, буде рів-

на 

N1= Mтяг б,     (11) 
де ΔМтяг - частка моменту тягових сил на барабані; ωб - кутова швидкість обертання барабана. 

dtd бб , 

де φб - кут повороту барабана. 
Через час Δt1 убік, протилежний до руху стрічки, почне діяти сила опору обертанню першої 

роликоопори, яка дорівнює 

r

M
P оп1

1 , 
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де Моп1 - момент опору обертанню першої роликоопоры, r - радіус прикладення сили (радіус 
роликоопори). 

 

Рис. 2 Схема стрічкового конвеєра: Р1, Р2, …, Рn - роликоопори вантажної гілки; Мтяг - момент тягових сил на бара-

бані; Мтяг1 - момент тягових сил, прикладених до рношої роликоопори відносно осі повороту;  

Mпон1 - поновлюючий момент; Моп1 - момент опору обертанню першої роликоопори 

Момент опору обертанню роликоопори дорівнює нулю, якщо опора знаходиться в стані 
спокою, і набуває свого максимального значення при рівномірному обертанні роликів. Отже, 
під час зрушення роликів він міняє своє значення від нуля до максимуму за час Δ t2, протягом 
якого кутова швидкість ролика збільшується від нуля (стан спокою) до максимальної кутової 
швидкості. Остання може бути обчислена за виразом  

dtd , 

де φ - кут повороту ролика. 
Через те, що ролик здійснює обертальний рух, для опису процесів, що відбуваються з його 

масою, застосуємо диференційне рівняння обертального руху твердого тіла під дією вимушеної 
сили і з урахуванням сил опору, пропорційних першому ступеню швидкості обертання 

1112

2

опnoнтяг MMM
dt

d
I , (12) 

де I - момент інерції роликоопори відносно осі повороту; φ – кут повороту роликоопоры; Мтяг1 - 
момент тягових сил, прикладених до першої роликоопори відносно осі повороту; Mпон1 - по-
новлюючий момент, що прагне повернути систему першої роликоопори в стан рівноваги; Моп1 - 
момент опору обертанню першої роликоопори 

p1nоо сM ;     (13) 

dt

d
KMon1 .     (14) 

де ср - коефіцієнт жорсткості роликоопори при поворотах ролика; K - коефіцієнт пропорцій-ності. 
Підставляючи вирази (13) і (14) в рівняння (12), отримаємо 
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або 

dt
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IM pтяг 2
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Через час Δt2, коли момент опору обертанню роликоопори зросте до максимального зна-
чення, станеться зрушення першої роликоопори і подальше її рівномірне обертання після зга-
сання крутильних коливань, викликаних процесами зрушення. Сила опору обертанню першої 
роликоопори буде здолана постійно зростаючим тяговим зусиллям приводу. При цьому поч-
нуться подовжні коливання в стрічці, викликані зворотною хвилею тягового зусилля. Перша 
ділянка стрічки lp1 (рис. 2), яка розтягувалася від намотування на барабан, почне стискуватися, а 
частина стрічки між першою і другою роликоопорами lp2 почне розтягуватися подібно до того, 
як розтягувалася перша ділянка стрічки до зрушення першої роликоопори. Подовжні коливання 
в стрічці описуються рівнянням (3). Через дисипацію енергії ці коливання згаснуть за час Δ t3. 

Через час Δt1+Δt2+Δt3 процес повториться знову, з тією лише різницею, що розтягуватися 
буде вже друга ділянка стрічки lp і зрушуватись буде друга роликоопора. Витрачатися на ці 
процеси, що циклічно повторюються, будуть вже проміжки часу Δt1(2)+Δt2(2)+Δt3(2). При цьому ак-
тивна потужність, яку ми вимірюємо, витрачена приводом на корисну роботу, збільшиться на 
величину ΔN і стане рівною 

21 NNN . 
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Зростання потужності триватиме до залучення до руху усієї вантажної гілки конвеєра 
m

i
iNN

1

. 

За умови, що усі ділянки стрічки розтягуються однаково, не мають ушкоджень, усі ролико-
опори справні і мають однаковий момент опору обертанню, аналогічні проміжки часу будуть 
рівні між собою 

Δt1=Δt1(2)=…=Δt1(n); 
Δt2=Δt2(2)=…=Δt2(n); 

Δt3=Δt3(2)=…=Δt3(n). 

Але в разі ушкоджень стрічки, часткової або повної зупинки роликоопори відповідні 
періоди часу відрізнятимуться від еталонних (заміряних після ремонту). Це збільшення можна 
буде відстежити по збільшенню активної потужності приводу. 

Для визначення аварійного стану конкретного ролика й аналізу процесів, що відбуваються 
на одному погонному метрі стрічки, робляться виміри спектру навантаження при пуску кон-
веєра. При цьому фільтром вибирається частота 

f = vв  / lp 

де vв - швидкість фронту хвилі зусилля в стрічці; lp - відстань між роликоопорами. 

За збільшенням амплітуди сигналу цієї ділянки спектру через розраховані вище проміжки 
часу і на підставі порівняння еталонних сигналів активної потужності експериментальних ос-
цилограм визначається міра аварійності кожного ролика. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Розглянута методика діагностики дозво-
лить своєчасно виявляти і замінювати зношені ролики, зменшить час обслуговування і витрати 
на діагностику стану і зберігання роликів. 

Перспектива дослідження буде спрямована на розвиток предикативної діагностики. Для 
цього, кожен виміряний сигнал потужності записується в пам'ять і за алгоритмом регресійного 
аналізу методом планування експерименту визначається термін виходу з ладу роликів. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ  
НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ IoT 
  

Мета. Метою даної роботи є розробка автоматизованої системи та диспетчеризації багатоквартирних будівель 

на базі мікроконтролерів Raspberry Pi та сенсорних панелей для візуалізації процесів оператора Magelis XBT GT  

виробництва фірми Schneider Electric, яка б контролювала та розподіляла використання енергії між нетрадиційними 

джерелами. 

Методи дослідження. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, систематизація існуючих підходів і методів 
до розробки енергоефективних автоматизованих систем для обґрунтування актуальності, мети і завдань досліджен-

ня; методи математичної статистики; методи динамічного програмування для визначення оптимального розподілу 

традиційних та нетрадиційних енергоресурсів. 

Наукова новизна. Проведена наукова оцінка доцільності впровадження даної системи, вирішена задача дина-

мічного програмування за принципом оптимальності Белмана задля раціонального розподілення енергії між нетра-
диційними та традиційними джерелами та отримання найбільшої економії. 

Практична значимість. У статті запропонована система контролю використаної енергії, яка мінімізує викор и-

стання енергії від традиційних джерел, замінюючи її енергією від нетрадиційних, з використанням сонячних пане-

лей, колекторів, вітрових генераторів тощо. Завдяки цьому жителям така система дозволить значно зменшити витр а-

ти на комунальні послуги, а державі – скоротити виплати субсидій населенню, що значно підвищить економічний 
рівень України в цілому. Завдяки датчикам віддаленого управління, що також є частиною системи, підвищиться р і-

вень безпеки та захищеності жильців будинку, їх благополуччя в цілому. Завдяки сенсорним панелям можливо візу-

алізувати процес управління використанням енергію та проводити необхідні операції з отр иманими даними. 

Результати. Результатом роботи є запропонована концепція автоматизованої системи диспетчеризації та конт-

ролю споживаної енергії з використанням не тільки традиційних джерел, а й нетрадиційних, створена на базі логіч-
них мікроконтролерів віддаленого управління з використанням технології IoT.. 

Ключові слова: енергоефективність, інтернет речей, мікроконтролери, нетрадиційні джерела енергії,  автома-

тизація, оптимізація. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Останніми роками 
однією із актуальних задач для економіки нашої країни є підвищення енергоефективності при 
експлуатації житлових приміщень. Враховуючи стан економічного розвитку України та темпи 
зростання вартості традиційних енергоресурсів, можна зробити висновок, що цього можна до-
сягти за рахунок впровадження в систему комунікацій нетрадиційних джерел енергії та систем 
керування ними на базі логічних контролерів, використовуючи новітню інформаційну техноло-
гію - Інтернет речей. При цьому розподіл ресурсів для максимізації економії доцільно реалізо-
вувати шляхом вирішення задачі оптимізації. На сьогоднішній день середньостатистична укра-
їнська сім’я, що проживає у багатоквартирному будинку, оплачує наступні комунальні послуги 
за встановленими тарифами (станом на березень 2017 р.) [1]:  

централізоване опалення ( для мешканців з квартирними приладами обліку теплової енер-
гії) - 1411,77 грн/Гкал, для мешканців без квартирних та загальних пристроїв обліку - 42,69 
грн/кв.м); водопостачання (за 1 м

3
 централізованого водопостачання - 5,5 грн, за 1 м

3
 централі-

зованого водовідведення - 6,05 грн); електроенергія (за обсяг, спожитий до 100 кВт/год елект-
роенергії на місяць (включно) - 71,4 коп., за обсяг, спожитий понад 100 кВт/год до 600 кВт/год 
електроенергії на місяць - 129 коп., за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год електроенергії - 163,8 
коп.); газозабезпечення (за 1 м

3 
- 6,879 грн.).     

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми енергоефективної автоматизації багатокварти-
рних будівель були досліджені такими ученими як Крякліна І.В., Шешунова О.В., Грек І.Л. Ро-
зробкою та розрахунком автоматизованої системи постачання будинку на основі відновлюва-
них джерел енергії, яка на основі датчиків контролю заряду здійснює моніторинг та переклю-
чення між запропонованою та системою зовнішнього постачання, займались О.І. Бондар та йо-
го наукова школа. О.В. Старкова, К.В. Герасименко і П.В. Попович займались питанням реалі-
зації системи віддаленого керування електроживленням  на базі платформи ІоТ. Концепцію ав-
томатизованої системи аудиту та моніторингу енергоефективності будівель  з використанням 
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Web-технологій та програмного забезпечення запропонували науковці  А.І. Вовк та  Д.А. Гір-
ник. Розробкою платформи для аналізу та моніторингу використаної енергії у реальному часі 
займались  M. Victoria Moreno, Benito Úbeda, Antonio F. Skarmeta and Miguel A. Zamora.  

Постановка завдання. Забезпечення енергоефективності та економія коштів на комуналь-
них послугах може бути досягнута як традиційними, нетрадиційними засобами, так і з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій.  

До основних нетрадиційних засобів відносяться:  
геліоустановки для нагрівання води; сонячні колектори та батареї для перетворення енергії 

сонця у електричну енергію; вітрогенератори для перетворення енергії вітру у електричну ене-
ргію. 

Для забезпечення безпеки, нагляду за багатоквартирною будівлею, контролю споживання 
та обліку ресурсів, підтримання належного технічного стану конструкцій та приладів обліку і 
надання вчасного необхідного обслуговування необхідно запропонувати сучасний підхід до 
енергоефективної автоматизацію багатоквартирних будівель, який містив би в собі нагляд та 
організацію за процесами різних підсистем у реальному часі, можливість вчасного виявлення та 
запобігання аварійних ситуацій у жилому комплексі. 

Викладення матеріалу та результати. За планом нового енергоефективного будинку не-
обхідно забезпечити будівлю перетворювачами природної енергії: сонячними панелями, колек-
торами та вітрогенераторами (рис. 1).  

Рис. 1. Функціональна схема енергоефективної 

автоматизованої системи керування багатоквартирним 

будинком на базі технології IoT 
 

Їх розміщення можливо організувати як 
на даху дому, так і створити так звані «фер-
ми» для розміщення достатньої кількості па-
нелей та вітряків, що зможуть забезпечити 
декілька будинків чи район.  

У даній статті запропонована автомати-
зована система диспетчеризації багатоквар-
тирних будівель, яка дозволить раціонально 
використовувати як природні джерела енер-
гії, так і традиційні, що значно зменшить ви-

трати на комунальні послуги, тим самим підвищить рівень захищеності, стабільності та благо-
получчя жильців і будинку в цілому.  

Функціональну схему, що відображає сутність запропонованої системи зображено на рис. 1. 
Така система завдяки візуалізації процесів облегшує ведення обліку енергоспоживання, ре-

гулює розподіл ресурсів,  сигналізує про необхідність професійного втручання у разі несправ-
ностей та аварій, у результаті чого ця система дозволяють істотно зменшити витрати на утри-
мання будівель, забезпечити підвищений рівень безпеки жильців.  

Використання подібної автоматизованої системи  дає можливість реалізовувати велику кі-
лькість задач, які підтримують інтереси не тільки всіх жильців, а і інтереси на рівні міста та 
країни. Велике значення в таких системах має контроль безпеки: контролер Raspberry Pi за до-
помогою датчиків у квартирах та у під’їзді, на базі технології  віддаленого доступу, управляє 
пожежною та охоронною сигналізацією, в результаті чого мінімізуються пожежні, кримінальні 
ситуації та випадки несанкціонованого доступу до приватних приміщень та приміщень, де міс-
титься устаткування, а модуль електромагнітного реле регулює освітленість у під’їзді в залеж-
ності від погодних умов, часу доби та пори року. 

Запропонована система є прикладом сучасної інформаційної технології - інтернету речей - 
нового етапу розвитку Інтернету, який значно розширює можливості обліку, аналізу  та регу-
лювання процесів у багатоквартирних будівлях. Використання таких автоматизованих систем 
диспетчеризації має багато переваг, але, зважаючи на велику вартість впровадження, не кожен 
власник житла здатен дозволити собі це задоволення. Тому велике значення має зацікавленість 
міської влади та уряду, які б надали фінансову допомогу. У свою чергу зацікавленість ради кра-
їни можливо обґрунтувати зменшенням або взагалі відміною виплат субсидій населенню, вико-
ристання природної енергії на заміну вичерпної традиційної, а для жителів - можливість спо-
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стерігати, контролювати та регулювати споживання енергії [2]. 
Основним елементом даної системи є мережа мікроконтролерів Raspberry Pi, побудована 

на базі технології Internet of Things (IoT), яка дозволяє шляхом безпровідного зв’язку керувати 
як окремо взятим контролером, так і централізоване керування мережею мікроконтролерів у 
всьому будинку. 

Raspberry Pi - це одноплатний комп’ютер на базі процесора ARM11 і графічного ядра 
Broadcom BCM2835, який слугує центральним сервером житлової автоматизації (рис. 2).  

Рис. 2. Мінікомп'ютер Raspberry Pi Mod-
el B+ V1.2 

 
Завдяки широкому асортименту 

допоміжних модулів, Raspberry Pi стає 
тим пристроєм, який здатен виконува-
ти всі управлінські та моніторингові 
функції. Незважаючи на свій невели-
кий розмір, комп'ютер здатен викону-
вати велику кількість задач. Значними 
перевагами є його енергоефективність 
(споживання лише 1 Вт, в той час, як у 
системного блока - 250 Вт), відносно 
невисока вартість та низькі вимоги до 
програмного забезпечення [3]. 

Міні комп'ютер Raspberry Pi може керувати обладнанням Z-Wave, яке облегшує автомати-
зацію жилого будинку. Z-Wave являє собою стандарт безпровідної автоматизації, тобто не пот-
ребує проведення допоміжних кабелів або ремонтних робіт, що добре позначається на економі-
чному аспекті проекту та на його ефективності [4]. 

Для візуалізації процесів контролю та керування даною системою передбачено підсистему, 
побудовану на баpі сенсорної панелі оператора Magelis XBT GT  виробництва фірми Schneider 
Electric (рис. 3).  

Також доцільно передбачити масштабування підсистеми візуалізації під мобільний додаток 
на планшет або смартфон [5]. 

Рис. 3. Magelis XBT GT 2220 

 

Графічні термінали Magelis візуалізують необхідну інфо-
рмацію для роботи в інтерактивному режимі, а також дозво-
ляють коректувати вихідні дані, переміщувати, обирати та 
виконувати з даними необхідні дії. 

Термінали Magelis серії XBT GT відрізняються просто-
тою використання, компактністю та високою надійністю, чим 
здатні привернути велику увагу. Термінали цієї серії викори-
стовують новітні комунікаційні та інформаційні технології: 
висококонтрасний екран, точна аналогова чуттєва панель, 
багатовіконний режим управління, можливість відображення 

та запису відеоматеріалів, багатоканальність усіх комутаційних портів тощо, що забезпечує 
зручність експлуатації та використання. 

Графічні термінали ХВТ конфігіруються у середовищі Vijeo Designer, простота та ергоно-
мічність котрого забезпечують швидкість та простоту створення проектів. Усі панелі підтри-
мують кириличні шрифти, ведення журналу і збереження даних у зовнішню пам'ять, відобра-
ження стану системи та аварійних сигналів, демонстрація графічних та анімаційних елементів 
та багато іншого. У більш пізніх версіях передбачена можливість роботи з сигналом з відеока-
мери або камкордера. Окрім того, панель здатна самостійно виконувати математичну обробку 
даних, в тому числі використовуючи Java-скрипти [6]. 

Для вирішення задачі оптимального розподілення використання енергії між нетрадиційни-
ми та традиційними (використання електроенергії у нічний час за зниженим тарифом) джере-
лами для отримання максимальної економії розв’язано оптимізаційну  задачу динамічного про-
грамування. 
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У середньому один під’їзд на 36 квартир щоденно використовую близько 80 кВт електрое-
нергії, функції економії з використанням нетрадиційних і традиційних джерел наведено у табл. 
2: 

Таблиця 2  
Вхідні дані до задачі 

Кількість електроенергії, кВт 

Функції економії 

нетрадиційні джерела 

(х1) 

традиційні джерела 

(х2) 

0 7,64 2,2 

20 10,25 2,9 

40 16,93 3,3 

60 16,12 3,5 

80 19,49 4 
 

За принципом оптимальності Белмана вирішимо задачу у середовищі Excel за допомогою 
макросу. Отримаємо наступне рішення (табл. 3). 

Таблиця 3  

Рішення задачі 

Кількість електроенергії, кВт 

Функції економії 

Максимальна 

економія 

Частка використання  

ресурсу  

нетрадиційні 

джерела (х1) 

традиційні 

джерела (х2) 
х1 

х

2 

0 7,64 2,2 7,64 1 0 

20 10,25 2,9 10,25 2 0 

40 16,93 3,3 16,93 3 0 

60 16,12 3,5 19,13 3 1 

80 19,49 4 19,83 3 1 
 

З таблиці видно, що для максимальної економії при використанні 80 кВт електроенергії з них 60 
кВт може бути споживано від нетрадиційних джерел (сонячних батарей, вітрогенераторних устано-
вок і т.ін.) та 20 кВт за нічним тарифом від традиційних джерел (встановлення лічильнику). 

Впровадження нових технологій економічно обґрунтовано. Визначено необхідне устаткування 
для перетворення традиційного жилого будинку на енергоефективне  житло, вартість якого приведе-
но у табл. 4. 

Таблиця 4   

Вартість необхідного устаткування для перетворення природньої енергії у розрахунку  

на 36 квартир (1 під’їзд) 

Найменування Вартість, тис. грн. 

Вітрогенераторна установка (1,6 кВт) 112,215 

Сонячні панелі (9 кВт) 409 

Акумулятори, інвертори, контролери 200 

Монтажні роботи 125 

Датчики, контролери, сенсорні екрани тощо 50 

 896,215 
 

Без використання природних джерел енергії та енергозберігаючих систем  витрати на 36 
квартир становлять 

Таблиця 5  
Вартість комунальних послуг 

Найменування Вартість, тис.грн 

Централізоване опалення 63,288 

Водопостачання 51,842 

Електроенергія 108 

Газозабезпечення 25,920 

Утримання будинку та території 60,480 

 309,530 

З розрахунку на 1 під’їзд з 36 квартирами на комунальні послуги та технічний нагляд щорі-
чно витрачається 309 тис. 530 грн. 

Отже, окупність системи становить близько 4 років. 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Питання енергоефективності жилих по-

мешкань - одне із найголовніших питань на сьогоднішній день для нашої країни. Шалений ріст 
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цін на комунальні послуги значно спустошує як сімейний бюджет  українців, так і державну 
казну. Тому актуальними є методи збільшення енергоефективності будинків, використовуючи 
нетрадиційні джерела енергії. Важливим питанням є способи управління ними, а саме управ-
ління на базі логічних контролерів, що і було запропоновано у роботі. Використовуючи іннова-
ційну технологію Інтернет речей, значно спрощується не лише керування системою у житло-
вому будинку, а також і значно зменшуються витрати енергії завдяки логічним способам її роз-
поділення. Віддалене керування та візуалізація  процесів облегшить ведення обліку енергоспо-
живання, регулювання розподілу ресурсів,  сигналізуватиме про необхідність професійного 
втручання у разі несправностей та аварій тощо. 

Хоча ця технологія і є дуже ефективною, проте дозволити собі її встановлення може не ко-
жен будинок. Тому дуже важливим у цьому питанні є підтримка держави, адже саме такі сис-
теми зможуть значно покращити як економічний стан країни, так і благополуччя населення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВИЙМАЛЬНО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ  

ФРЕЗЕРНОГО ТИПУ У КОМПЛЕКСІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРІВ, ЯК ІДЕЯ БЕЗВИБУХОВОЇ РОЗРОБКИ  

ПОРОДНОГО МАСИВУ 
 

Мета. Дослідити теоретичне та практичне застосування ідеї безвибухової розробки гірських порід на 

залізорудних кар’єрах, а також можливості введення кар’єрних комбайнів фрезерного типу у комплекс техно-

логічних процесів сучасного гірничого виробництва при відпрацюванні крутоспадного родовища. 

Методи. Комплексний аналіз стану теоретичної і практичної ефективності застосування комбайнів фрезерного 
типу для реалізації безвибухової технології відпрацювання покладу скельних гірських порід. Огляд перспективи 

застосування гірничих комбайнів фрезерного типу. Аналіз особливостей руйнування гірського масиву без викор и-

стання буро-вибухових робіт в залежності від їх фізико-механічних властивостей комбайнами фрезерного типу . 

Наукова новизна. Встановлення взаємозв’язку між параметрами елементів системи розробки та робочими і 

технологічними параметрами комбайнів фрезерного типу при відпрацюванні крутоспадних залізорудних родовищ. 
Підвищення техніко-економічних показників роботи кар’єру при адаптації безвибухової розробки породних масивів 

до діючої технології розробки родовища виймально-навантажувальними комбайнами фрезерного типу в умовах 

відпрацювання крутоспадних родовищ. 

Практична значимість. Адаптація технології розробки скельних гірських порід комбайнами фрезерного типу 

до умов сучасних залізорудних кар’єрів та дослідження  критеріїв оцінки ефективності її вибору і застосування у 
діючу технологію. З метою стабілізації техніко-економічних показників роботи кар’єру, а також забезпе-чення ком-

плексної механізації підготовки гірських порід формується ідея безвибухової розробки порід шляхом застосування 

виймально-навантажувальних комбайнів фрезерного типу . 

Результати. Встановлено, що подальше вивчення застосування комбайнів фрезерного типу в технологічних 

комплексах кар’єра, дає можливість використовувати ефективну безвибухову розробку породного масиву. Завдяки 
удосконаленню критеріїв ефективної оцінки безвибухового способу відпрацювання гірських порід виникає мож-

ливість економічно доцільно адаптувати даний спосіб до умов діючої технології відкритої розробки. Обґрунтування 

раціональної роботи транспортного та виймально-навантажувального обладнання з кар’єрними фрезерними комбай-

нами є найважливішою умовою, що забезпечує високопродуктивне використання спільної роботи комбайнів фрезер-

ного типу та технологічного комплексу кар’єра при мінімальних витратах розробки гірських порід. 
Ключові слова: породний масив, відпрацювання порід, механічне знеміцнення гірських порід, фрезерний ком-

байн, технологічні процеси, безвибухова розробка. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Робота гірничодобув-
них підприємств України в сучасних ринкових мовах показує, що кінцева продукція більшості з 
них характеризується низькою конкурентоспроможністю. Це обумовлено тенденцією до знач-
ного збільшення глибини ведення розробки кар’єру, що збільшує собівартість видобутку залі-
зистих кварцитів і зменшує безпечність ведення розробки породного масиву. А також в свою 
чергу відбувається зменшення вибійного простору, в результаті чого потужне виймально-
навантажувальне устаткування, при зменшенні параметрів елементів системи розробки не реа-
лізовує своїх потенціальних технологічних можливостей. 

Виконання буро-вибухових робіт по традиційній технології підготовки гірської маси до 
виймання не забезпечує потрібну якість подрібнення кусків, не відпрацьовує належним чином 
контури гірничих виробок, негативно впливає на навколишнє середовище. 

Розробка потужних родовищ корисних копалин здійснюється із застосуванням технологічних 
комплексів, в основу яких покладено переміщення гірської маси транспортними засобами. Форму-
вання ланцюга технологічних процесів, озброєність їх обладнанням ґрунтується на їхній взаємодії. 
Провідним обладнанням, котре впливає на параметри елементів системи розробки, продуктивність 
та кількість устаткування на інших ланках є навантажувальні і транспортні машини [6]. 

З метою стабілізації техніко-економічних показників роботи кар’єру, а також забезпечення 
комплексної механізації підготовки гірських порід формується ідея безвибухової розробки по-
рід шляхом застосування виймально-навантажувальних комбайнів фрезерного типу. 

Традиційна технологія ведення виймально-навантажувальних робіт із застосуванням буро-
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вибухового способу підготовки породного масиву до виймання потребує великих затрат праці і 
має низьку екологічність -за порушення ландшафта місцевості і викидів в атмосферу значної 
кількості шкідливих речовин. При розробці родовища технологічний процес буро-вибухових 
робіт в кар’єрі являється одним із основних в гірничому виробництві. Його частка у витратах 
на гірничі роботи може досягати 40 %. Останнім часом тенденція світової практики свідчить 
про підвищення цікавості саме до безвибухової розробки гірських порід шляхом введення вий-
мально-навантажувальних комбайнів  фрезерного типу до технологічних комплексів кар’єру. 

Покращення технології ведення відкритих гірничих робіт завдяки застосуванню нової тех-
ніки сприяє підвищенню продуктивності праці і зниженню собівартості видобутку корисних 
копалин на залізорудних кар’єрах. Однак технічна оснащеність гірничо-транспортного парку 
поки що не відповідає сучасним вимогам. 

Враховуючи сучасні гірничо-геологічні та гірничо-технологічні умови, які склалися на за-
лізорудних кар’єрах, актуальним є впровадження найбільш раціональної і прогресивної безви-
бухової технології розробки породного масиву. 

Аналіз досліджень і публікацій. Удосконалення технологічних процесів в гірничодобув-
ній промисловості в значній мірі залежить від покращення роботи і правильного вибору гірни-
чодобувного устаткування. В основу формування комплексів устаткування, що характеризують 
рівень комплексної механізації, покладені їхні якісні та кількісні взаємозв’язки із устаткуван-
ням суміжних процесів. 

Вивчення безвибухового способу неможливе без попереднього дослідження і теоретичного 
обґрунтування технології механічного руйнування гірських порід. 

Виконано велику кількість теоретичних досліджень по механічному руйнуванні породного 
масиву, до числа яиих слід віднести роботи професора М.М. Протодьяконова, професора 
А.Ф.Суханова, професора В.Г. Михайлова, професора Б.І. Воздвиженського, професора 
М.І.Куличихина, професора В.С. Федорова та ін. Ці дослідження лягли основою для подальшо-
го удосконалення процесів механічного руйнування породного масиву. 

Слід відзначити, що при вирішенні задач стосовно механічного руйнування гірських порід 
приймаються різні коефіцієнти – коефіцієнт Пуасона, коефіцієнт внутрішнього тертя для твер-
дих тіл, модуль пружності, котрі для процесів механічної дії на гірські породи не являються 
постійними. В більшості випадків це спонукало до необхідності використання емпіричних за-
лежностей. Емпіричні формули давали можливість вирішувати задачі механічного руйнування 
порід з достатньою для практики точністю. Але вони враховувати обмежене число чинників, 
які впливають на процес руйнування, в зв’язку з чим проблемно було теоретично передбачити 
можливість удосконалення процесів механічного руйнування, відповідно і раціонального вико-
ристання гірничо-транспортного обладнання. 

Основною науковою направленістю являється вивчення фізики і механіки  гірничотехніч-
них процесів і розробка теорії нової гірничої техніки і технології. 

Основні висновки приводять до того, що застосування механічної підготовки гірських по-
рід до виймання досягає високої ефективності в породах невисокої і середньої міцності. 

Питанням механічної підготовки гірських порід при веденні безвибухових робіт в кар’єрах 
присвячені значні роботи вчених, серед яких праці М.Г. Новожилова, Н.В. Новожилова, 
Б.Н.Тартаковського, А.М. Варшавського, С.М. Бро, А.Г. Шапаря, П.І. Томакова, І.К. Наумова 
та ін., у яких викладені теоретичні та прикладні питання застосування гірничого устаткування 
для забезпечення механічної підготовки гірських порід до виймання. 

При розробці нових способів руйнування гірських порід особливу увагу було приділено 
вивченню фізичних властивостей гірських порід головним чином фізико-механічних, теплових 
і електричних, так як всі існуючі методи їх подрібнення основані на механічній або тепловій 
дії, а нові електрофізичні методи руйнування являються мало ефективними і потребують дос-
коналого вивчення. 

На сьогодні механічна розробка породного масиву ефективно проводиться з допомогою за-
стосування гірничих комбайнів фрезерного типу. Які за останні роки на кар’єрах закордонних 
країн отримують широке застосування, що виконують три операції: подрібнення, виймання і 
навантаження в транспортний засіб або укладання породи в штабель за один робочий цикл.  

Виймально-навантажувальні комбайни фрезерного типу отримали широке застосування в 
практиці відкритих гірничих робіт в наслідок того, що вони озброєні достатньо потужними 
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фрезами з високою швидкістю обертання, а також під дією власної ваги виконують зусилля на 
робочий орган. 

Більшість робіт присвячені дослідженню і науковому обґрунтуванню нових методів безвибу-
хових технологій видобутку вугілля і руди, впровадження котрих забезпечить миттєве підвищен-
ня продуктивності праці в гірничій промисловості. В роботі [1] техніко-економічні розрахунки 
показують, що селективний видобуток різних технологічних сортів фосфоритових руд дозволить 
суттєво знизити витрати на подальше їх збагачення з отриманням товарної продукції. Їх розубо-
жіння при відпрацюванні пластів тонкими шарами фрезерним комбайном мінімальне. 

В основу методів оптимізації динамічних кондицій можуть бути покладені економіко-
математичні моделі оптимізації втрат і розубожіння [4,5]. Оптимальні кількісні та якісні втрати 
руд при видобутку і вимоги до кондиції по якості руд мають тісний зв’язок. Тому оптимізація 
втрат і розубожіння попутно встановлює межі вмісту корисних компонентів у видобутій рудній 
масі. Від яких легко перейти до максимально допустимої межі якості фосфоритової руди при 
відпрацюванні фрезерними комбайнами. 

У той же час по мірі збільшення глибини ведення гірничих робіт відбувається зменшення 
вибійного простору, в результаті чого потужне виймально-навантажувальне обладнання, при 
зменшених параметрах елементів систем розробки не реалізує свої потенціальні технічні мож-
ливості. Крім того, відносно мала висота робочих уступів не дозволяє підвищити кут  відкосу 
робочого борту кар’єра, що збільшує об’єми розкривних робіт [7]. 

Постановка задачі. Аналіз літературних джерел і проектних розробок свідчить про високу 
ефективність відкритих гірничих робіт з використанням безвибухової розробки породного ма-
сиву на основі механічного руйнування гірських порід. Не дивлячись на свою беззаперечну 
ефективність, принцип механічного руйнування гірських порід не знайшов ще поширеного за-
стосування в практиці відкритих гірничих робіт, що пояснюється недостатнім вивченням меха-
нічного процесу руйнування і його закономірностей, а також відсутністю обґрунтування ефек-
тивних технологічних схем розробки гірського масиву. 

Дослідження проводились в двох найбільш важливих для підвищення ефективності гірни-
чих робіт напрямках: 

Механіка руйнування гірських порід (дослідження нових прогресивних методів руйнування 
гірських порід, розробка методів безвибухової дії на гірські породи з метою інтенсифікації їх 
подрібнення і можливості їх застосування, розробка теорії без вибухового знеміцнення гірських 
порід). 

Гірнича механіка (розробка теорії механіки гірничих машин і комплексів, розробка науко-
вих основ і нових принципів екскавації, навантаження та транспортування). 

В роботі [3], представляється економічно доцільним проводити роботи по управлінню якістю, 
які направлено на безпосереднє забезпечення високої якості рудної сировини, і роботи, які направ-
лено на удосконалення технології розробки із системою управління якістю рудної сировини. 

Аналіз досвіду відпрацювання гірського масиву виймально-навантажувальними комбайна-
ми фрезерного типу вказуються на обмежену ефективність даної технології при відкритій роз-
робці родовищ. В ній закладені значні переваги у порівнянні з буро-вибуховим способом підго-
товки порід до виймання. Поряд з цим для її ефективного використання слід розв’язати ком-
плекс питань стосовно її адаптації до гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов, що скла-
лися у сучасних діючих кар’єрах при розробці крутоспадних родовищ [2]. Одним з напрямків 
вирішення даного питання є освоєння безвибухового способу розробки гірських порід із засто-
суванням виймально-навантажувальних комбайнів фрезерного типу. Останнє десятиліття про-
водяться наукові дослідження в напрямку механічного руйнування породного масиву з впрова-
дженням у виробництво досягнутих результатів у вигляді рекомендацій і технологічних рішень. 

В зв’язку з цим робота присвячена аналізу і обґрунтуванню ідеї безвибухової розробки гір-
ських порід при відкритій розробці родовищ корисних копалин застосовуючи виймально-
навантажувальні комбайни фрезерного типу в технологічних комплексах. 

Викладання матеріалу та результатів. В технологічних комплексах із застосуванням ав-
тотранспорту, залізничного транспорту або їх комбінації гірнича маса навантажується механіч-
ними лопатами у транспортний засіб і перевозиться до приймальних пунктів призначення. Роз-
кривні породи поступають на відвальну дільницю, а корисна копалина в свою чергу потрапляє 
до технологічного комплексу.  
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Тісний взаємозв’язок навантажувальних та транспортних робіт в кар’єрі, характеризується 
наявністю різного обладнання комплексу в цілому та відповідністю параметрів гірничо-
транспортних машин з урахуванням динамічних змін ситуації тривалості процесу. Аналіз робо-
ти комбайнів фрезерного типу свідчить про ефективну та економічну спільну роботу разом з 
технологічними комплексами кар’єру (рис. 1). 

Рис. 1. Конструкція та принцип дії фрезерного 

комбайна 

 
Досягнення ідеї в області безвибухо-

вої розробки дозволили розробити і нау-
ково обґрунтувати нову високоефективну 
технологію розробки залізистих кварцитів 
із застосуванням виймально-навантажу-
вальних комбайнів фрезерного типу, сут-
ність котрої полягає в наступному. Масив 
напівскельної та скельної гірської маси 
(пусті породи і руда) пошарово зрізається 

і подрібнюється робочим органом комбайна, виймається та навантажується фрезерним комбай-
ном в транспортний засіб і доставляється на невеликі відстані до перенавантажувально-
грохотильних установок, розміщених на концентраційних горизонтах кар’єра. 

Проблема удосконалення безвибухової технології розробки гірських порід в останні роки на-
буває усе більшого значення в Україні. У той же час реальний стан вирішення даної проблеми пе-
ребуває на вкрай низькому рівні, незважаючи на достаток наукових досліджень у цьому напрямку 
[10-15]. Справа в тому, що вищенаведене різноманіття наукових розробок дотепер усе ще залиша-
ється неузагальненим та являє собою сукупність різних ракурсів розгляду даної проблеми. Біль-
шість робіт досліджують області можливого та ефективного застосування безвибухового способу 
окремих гірських порід та побіжного видобутку корисних копалин, або обмежуються не достат-
ньою обґрунтованістю лише технологічних питань їх видобутку, у той час, як реальне комплексне 
освоєння безвибухової розробки родовищ корисних копалин із застосуванням  комбайнів фрезер-
ного типу вимагає відповідного комплексного аналітичного підходу. 

В результаті теоретичної і експериментальної практики проведення вибухових робіт на залі-
зорудних кар’єрах можна зробити припущення, що традиційний спосіб характеризується низь-
кою ефективністю застосування вибухових речовин та низькою якістю вибухового подрібнення 
гірських порід та не повним забезпеченням потрібного куска відірваної породи від масиву. 

В роботі [16], приведені результати визначення відсоткового виходу фракцій  підірваної 
породи при використанні емоніта Н100 (табл. 1) та при використанні грамоніта 79/21 (табл. 2).  

Таблиця 1 
Вихід фракцій підірваної породи при використанні емоніта Н100 

Показники 
Відсотковий вихід фракцій, % 

54 22 9 10 4 1 

Розмір шматка, мм 0-200 201-300 301-400 401-500 >500 >1200 

Розмір середнього шматка, мм 219 

Таблиця 2 
Вихід фракцій підірваної породи при використанні грамоніта 79/21 

Показники 
Відсотковий вихід фракцій, % 

72 18 6 4 0 0 

Розмір шматка, мм 0-200 201-300 301-400 401-500 >500 >1200 

Розмір середнього шматка, мм 167 

На закордонних кар’єрах досягається висота степінь подрібнення напівскельних, скельних по-
рід і руд гірничими комбайнами фрезерного типу, при котрій 100% відпрацьованої гірської маси 
має шматки розміром менше 150 мм, що свідчить про повну відсутність негабариту (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вихід фракції відпрацьованої породи при використанні фрезерного комбайна  

(Митинське родовище доломітів) 

Показники 
Відсотковий вихід фракцій, % 

11 34 29 26 0 0 

Розмір шматка, мм 0-10 11-40 41-70 >71 >150 >500 

Розмір середнього шматка, мм 58 
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Застосування гірничих комбайнів фрезерного типу економічно доцільно при відпрацюванні 
порід з коефіцієнтом міцності f=3–8 завдяки чому досягається максимальна продуктивність 
машини. Для оцінки можливості використання виймально-навантажувальних фрезерних ком-
байнів на вітчизняних кар’єрах застосовується метод, оснований  на роздільному урахуванні 
степені тріщинуватості масива і міцності порід в його складі, котрий визначає опір масива по-
шаровому фрезеруванні [8,9]. Степінь тріщинуватості масива визначається сейсмічними мето-
дами, а міцність порід складених масив – ультразвуковими. 

Розрізняють наступні технологічні схеми роботи фрезерних комбайнів: 
Пошарове фрезерування порід горизонтальними шарами. Зрізана, подрібнена гірська маса 

укладається в штабелі позаду себе або навантажується власною конвеєрною системою на ниж-
че лежачий горизонт або згрібається штабель і скидається бульдозером нижче лежачий уступ і 
навантажується екскаватором в транспортний засіб;  

Пошарове   фрезерування порід похилими шарами (кут нахилу 10-20°). Зрізана, подрібнена  
гірська порода транспортується бульдозером до навантажувальних засобів під ухилом. При ро-
боті по цій схемі збільшується тягове зусилля фрезерного комбайна і бульдозера; 

Фрезерний комбайн працює у парі з скрепером, котрий відпрацьовує і транспортує подріб-
нену гірську масу. 

В технологічних схемах із застосуванням на виймально-навантажувальних операціях нава-
нтажувачів фрезерний комбайн використовується, як комплексний агрегат, виконуючий зрізан-
ня, подрібнення та вкладання в штабель розробленої гірської маси. При цьому ефективніше за-
стосовується автомобільний і рідше залізничний транспорт. 

Актуальним напрямком в області відкритих гірничих робіт являється розширення області за-
стосування високопродуктивного мобільного устаткування, до якого відносяться виймально-
навантажувальні комбайни фрезерного типу. Зверх потужні фрезерні комбайни можуть бути вико-
ристані не тільки при розробці щільних, але і при розробці напівскельних та скельних порід без по-
переднього подрібнення. Застосування комбайнів фрезерного типу характеризуються так: 

відсутністю необхідності в попередньому буро-вибуховому подрібненні порід та можливі-
стю регулювання розміру шматка у відповідності з потребуючою технологією навантаження та 
транспортування;  

відсутністю негабариту та можливістю селективної виїмки породного масиву, а також до-
сягненням поточності виробництва, так як весь технологічний цикл (різання, подрібнення, ви-
ймання та навантаження) виконується одним виймально-навантажувальним комбайном фрезе-
рного типу, працюючим в одиночку чи в парі з засобами транспорту;  

отриманням можливості застосування технологічних схем, що покращують екологічну си-
туацію підприємства шляхом зменшення шкідливих викидів при зменшених капітальних та 
експлуатаційних витратах. 

Висновки. Отже, застосування комбайнів фрезерного типу в технологічних комплексах 
кар’єру, дає можливість удосконалити технологію розробки гірських порід тим самим підви-
щити рентабельність гірничодобувного підприємства. Безвибухова розробка породного масиву 
із застосуванням комбайнів фрезерного типу, потребує встановлення області застосування і об-
ґрунтування раціональних параметрів різних технологічних схем видобутку гірських порід. Але 
для оцінки ефективності можливого впровадження безвибухового відпрацювання порід в умо-
вах залізорудних кар’єрів потрібне подальше вивчення гірничо-технічних умов розробки родо-
вища. Для цього необхідний більш глибокий системний аналіз і розробка адекватних матема-
тичних моделей, котрі дозволять оцінити економічну доцільність і ефективність розробки та 
адаптації безвибухової технології розробки залізорудного покладу фрезерними комбайнами. 

Подальше дослідження будуть спрямовані на більш детальне вивчення можливості трансформу-
вати ідею безвибухової розробки гірських порід в діючу технологію ведення відкритої розробки. В 
конкретних гірничо-геологічних та гірничотехнічних умовах залізорудних кар’єрів. 
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ДОДАТКОВА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ АЛГОРИТМІВ  

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРІВ  

ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Мета. Метою роботи є удосконалення методів перспективного планування роботи кар’єру, зокрема двовимір-
них методів Лерчса-Гроссмана визначення його оптимального контуру. Результатом роботи тільки алгоритму 

Лерчса-Гроссмана є множина оптимальних контурів у розрізах, які відрізняються за формою та глибиною розробки. 

Потрібно узгодити конфігурацію контурів у розрізах для коректної форми робочого простору кар’єру.  

Методи дослідження. Після площинного алгоритму Лерчса-Гроссмана визначення оптимальних контурів на 

розрізах пропонується провести додаткову обчислювальну обробку методами відновлення пропуску даних. Пр о-
аналізована робота методів заповнення середніми значенням, підстановки, множинної лінійної регресії, Бартлетта, 

Resampling, ZET, ZETBraind. Пропонується результати роботи удосконалених алгоритмів приймати як альтернативи 

при виборі ефективного контуру кар’єру методами теорії прийняття рішень. 

Наукова новизна. Перспективне планування роботи кар’єру розглядається як задача прийняття рішень, пр и-

чому до відомих та впроваджених методів Лерчса-Гроссмана (мережевого та динамічного) потрібно додати моделю-
вання робочої зони кар’єру за допомогою додаткових моделей відновлення пропуску даних, що призведе до збіль-

шення ефективності відробки родовища. 

Практична значимість . Отримані результати аналітичного моделювання дозволяють внести корективи до ме-

тодології визначення граничних контурів кар’єрів, що надає можливість збільшити адаптивність отриманих резуль-

татів моделювання до проектних контурів. Проаналізовано методи відновлення пропусків даних можуть лягти в ос-
нову представлення задач перспективного планування на базі методології прийняття рішень як аналіз багатокр и-

теріальних альтернатив, де в якості критеріїв використовується загальний грошовий потік, об’єм видобутої гірничої 

маси, коефіцієнт розкриття та інші гірничо-економічні показники. 

Результати. Проведене моделювання показало можливість та доцільність використання для визначення гр а-
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ничних контурів кар’єра як об’ємного, так і площинного методу Лерчса-Гроссмана за умови подальшої узгодженості 
отриманих рекомендованих альтернатив. Для визначення найкращого кар’єру пропонується використовувати бага-

токритеріальний аналіз (наприклад, підхід аналітичної ієрархії), застосування якого дозволить сформувати ваги кр и-

теріїв та на їх базі провести ранжування альтернатив і вибір найкращої з них. 

Ключові слова: перспективне планування, кар’єр, алгоритм Лерчса-Гроссмана, відновлення пропуску даних, 

теорія прийняття рішень. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Від ефективності ро-
боти алгоритмів перспективного (стратегічного) планування залежатимуть техніко-економічні 
показники роботи залізорудних кар’єрів. Зрозуміло, що даний етап планування дуже відповіда-
льний, адже визначає напрямок відроблення покладу на декілька років. Крім того, слід встано-
вити порядок вилучення ділянок кар’єру із часом. Головний фактор, що ускладнює роботу сис-
тем планування – імовірнісний характер залягання мінеральної сировини та експлуатації обла-
днання кар’єру, а також необхідність врахування різних за характером факторів впливу. 

Аналіз досліджень і публікацій. До найбільш часто уживаних критеріїв оцінки варіантів 
перспективного планування належить загальний грошовий потік NPV [1,2]. На ньому ґрунту-
ється робота більшості алгоритмів автоматизованого планування кінцевих контурів кар’єру, 
визначених на певний момент часу. При цьому в якості вихідного інформаційного масиву щодо 
опису власне родовища використовують блокову цифрову модель [3], створену засобами геоі-
нформаційних систем [4]. Фактори технології та організації гірничих робіт, які при цьому вра-
ховують: розмір та розміщення перевантажувальних майданчиків при комбінованому забезпе-
ченні транспортних робіт; розміщення збагачувальних фабрик; бортовий вміст та розподіл ко-
рисного компоненту за результатами розвідувального буріння; типи порід за міцністю та стій-
кістю, що впливає на кути нахилу бортів кар’єру; вимоги до гірничо-транспортного обладнання 
та транспортних комунікацій; норми загальних та експлуатаційних витрат на видобуток (бурін-
ня, підривання, екскавація, транспорт, відвалоутворення тощо); прогноз попиту на продукцію 
на ринку; економічні показники (інфляція, податкова політика тощо). 

Постановка завдання. Загальна методологія, описана у [3], повинна набувати подальшого 
розвитку, пов’язаного із синхронізацією результатів різних етапів планування. Часто виникає 
проблема щодо адаптації результатів роботи алгоритмів планування до власне гірничої ситуації 
на кар’єрі та представлення знайдених рішень у необхідній технічній документації. У статті 
ставилось завдання проаналізувати різновиди алгоритмів автоматизованого визначення конту-
рів кар’єру та їхні модифікації для забезпечення оптимізації планування. 

Викладення матеріалу та результати. Кроки, які потрібно здійснити для розв’язання за-
дачі визначення контурів кар’єру: 

1. Визначення об’ємів руди та породи, корисного компоненту в них, що максимізує зна-
чення NPV.  

2. Визначення структури формування собівартості з урахуванням запасів, що склалися у 
процесів формування контурів. 

3. Аналіз результатів щодо отриманих параметрів руди, які дозволять виконати вимоги з 
кількості та якості кінцевого продукту. 

4. Визначення послідовності відробки уступів кар’єру за часовими інтервалами, яка забез-
печить максимальну ефективність використання корисних копалин з урахуванням витрат на 
видобуток руди та вилучення породи. 

5. Розрахунок прибутку та ефективності капіталовкладень з урахуванням послідовності ві-
дробки родовища за часовими інтервалами. 

6. Додаткові розрахунки за етапами, що дозволять дослідити переваги та недоліки різних 
варіантів розробки родовища. 

Задача визначення контурів кар’єру з використанням геоінформаційних систем грунтується 
на таких алгоритмах роботи з блоковими цифровими моделями родовища, як методи рухомого 
конуса та методи Лерчса-Гроссмана (з використанням графів та з використанням динамічного 
програмування).  

У даній роботі розглянемо питання застосування методу Лерчса-Гроссмана, який може мати як 
площинну, так і просторову модифікації. У результаті обробки гірничого блокового масиву даним 
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методом дослідник отримає набір блоків, що наближено відтворюють контури майбутнього 
кар’єру. Алгоритми обов’язково повинні забезпечити виконання умови безперервності проведення 
гірничих робіт та формування такого контуру, що відповідатиме вимогам із забезпечення безпеч-
них параметрів гірничих виробок. Тому до того контуру, що сформує алгоритм, обов’язково потра-
пляють блоки, які недоцільно було б видобувати, якби вони не забезпечували технологію гірничих 
робіт. З цих міркувань випливає необхідність так сформувати контури гірничих виробок, щоб до 
них входило якомога менше таких блоків. Тому доцільно розглядати не лише тривимірні модифі-
кації алгоритмів Лерчса-Гроссмана, а й їхні площинні різновиди. За використання таких алгоритмів 
блокова модель розбивається на сукупність площинних розрізів, у кожному з яких знаходиться оп-
тимальний контур гірничих робіт. За задумкою, сукупність таких плоских контурів складає просто-
рову фігуру, що відповідає оптимальному кар’єру з точки зору NPV. 

Проте, дана модифікація алгоритму не позбавлена певних недоліків. Першою проблемою, з 
якою відразу стикається дослідник, є неузгодженість знайдених оптимальних контурів у різних 
розрізах. 

Як приклад, на рис. 1 наведено розв’язок плоскою задачею Лерчса-Гроссана визначення 
контурів кар’єру. 

 

 
Рис. 1. Приклад визначення оптимального контуру кар’єру у площинних розрізах (вид спереду) 

Як бачимо, рекомендовані алгоритмом плоскі контури мають різну конфігурацію і глибину 
відробки, тому для формування адекватного просторового контуру необхідно узгодити їх один 
з одним. 

Одним із можливих способів розрахунку узгодженої конфігурації оптимального контуру 
кар’єру може служити методологія відновлення інформації, яка формувалась при розв’язанні 
задач відновлення пропусків у таблицях даних. 

Задача відновлення пропусків також має свої обумовлені постановки задач. По-перше, слід 
відрізняти тип даних, які потрібно згладжувати та відновлювати. Ці дані можуть бути серед 
вхідних факторів, серед результату обчислення, а також і серед вхідних і серед вихідних зна-
чень, а також серед значень ознак певного об’єкта, де такі характеристики явно не виділені. 

По-друге, постановка задачі може відрізнятись при використанні різних методів 
розв’язання задач відновлення пропусків. Визначаючи метод застосування, потрібно врахову-
вати особливості та вимоги його застосування. Виділяють методи [5]: що базуються на елемен-
тарних обчисленнях; статистичні; імовірнісні; нейромережеві; еволюційні тощо. 

У загальному вигляді задачу можна представити так (рис. 2).  
У кожному розрізі, для якого виконана оптимізаційна процедура Лерчса-Гроссмана для 

пошуку кінцевого контуру, винайдено координати (Xi, Zi) точок даного контуру. Для кожної 
точки зафіксуємо її третю координату Yi за належністю до певного розрізу. Кожну точку 
прив’яжемо до блоку (наприклад, верхнього правого) і сформуємо для нього економічну оцінку 
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Еі (вона вже використовувалась при розрахунку контуру).  

 

Рис. 2. Аналіз розрізів та оптимальних контурів у них 

Так отримуємо вектор вхідних U=(Xi, Yi, Zi, Ei) факторів. Кожну точку масиву U потрібно 
зв’язати із двома іншими точками cусідніх розрізів таким чином, щоб індекс координат відріз-
нявся максимально на одиницю у більший або менший бік за кожною із координат. Тобто, на-
приклад точку розрізу Y14 з координатами Х12Y14Z3 можна зв’язати із точками X12Y13Z3 або 
X11Y13Z2 або X11Y13Z3 або X11Y13Z4 або X12Y13Z2 або X12Y13Z4 або X13Y13Z2 або X13Y13Z3 або X13Y13Z4. 
Якщо жодна із цих точок не входить до сформованого оптимізаційного контуру розрізу Y13, то 
потрібно її визначити за допомогою одного з методів відновлення пропусків, сформувавши ре-
зультуючий масив Vi умовних оцінок (наприклад, у частках одиниці) приєднання певної точки 
до оптимального контуру.  

Якщо після використання алгоритму Лерчса-Гроссмана точка сусіднього розрізу рекомен-

дована до включення до оптимального контуру, то Vi=1, в іншому випадку Vi (0,1).  
Задача відновлення пропусків у даних полягає в знаходженні  

)(min UFV .         (1) 

де F(U) - аналітична залежність між вхідними факторами U та результуючими показниками V. 
Розв’язання задачі (1) полягає в ітеративному повторенні процедур ідентифікації залежнос-

ті F та оптимізації виразу (1) [5].   
Виконаємо аналіз методів відновлення пропусків для формування просторового оптималь-

ного контуру.  
1. Метод заповнення середнім значенням. Згідно з цим методом відсутнє значення на пере-

тині і-го рядка та j-го стовпчика розраховується за формулою  

ijiqij aa 1*
, 

де q - кількість заповнених елементів у j-му стовпчику. 
Перевагою методу є простота. До недоліків належить той фактор, що не враховується 

зв’язок некомплектного рядка з іншими рядками, що веде до зміщеної та невірогідної оцінки 
невідомого значення. 

2. Метод підстановки. Для обчислення значення на перетині і-го рядка та j-го стовпчика се-
ред усіх інших рядків вибираємо ті, в яких лише у j-му стовпчикові пропуск, або рядки, які є 
некомплектними. Знаходимо їхню відстань до цільового рядка за формулою 

,

2

1

1

2
mn

il
l

ilklki aad k=1,s, 

де s - кількість рядків, що визначаються вищезазначеною умовою. 

Впорядковуємо значення dk за спаданням і задаємо деяке число d>0 (найчастіше d=0.5). Се-
ред усіх dk вибираємо перші h (найчастіше h=0.8s), для яких dk>d. Знаходимо значення пропуску 
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Метод працюватиме, якщо між факторами існує залежність, хоча часто це не відповідає дійсності.  
3. Метод множинної регресії застосовується при припущенні, що залежність (1) має ліній-

ний характер V=b0+b1X+b2Y+b3Z+b4E. Метод вимагає виконання низки застережень та переві-
рок вхідних даних на мультиколінеарність, гетероскедастичність, автокореляцію і застосування 
модифікованих версій методу найменших квадратів. 

4. Метод Бартлетта використовує матрицю супутніх значень змінних пропусків Q і представляє 
зв’язок між змінними у вигляді V=Uβ+Qγ+ε, де ε - вектор залишків, β - оцінюваний параметр. 

5. Resampling-метод обробляє різні частини одних і тих самих даних, що дозволяє здійсню-
вати їх різносторонній аналіз і зіставляти одержані результати. Перевагою даного методу є по-
вне використання вхідної інформації, проте водночас її повторне використання зменшує інфо-
рмативність даних.  

6. Алгоритм ZET оцінює кожне пропущене значення за «компетентною» матрицею, яка 
складається із певної кількості рядків і стовпчиків вихідної матриці. Пропущене значення у ря-
дку знаходять, використовуючи обчислення відстаней, у стовпчику - обчислення коефіцієнтів 
кореляції. Остаточну оцінку знаходять, усереднюючи попередні оцінки з ваговими коефіцієн-
тами, значення яких визначаються певними параметрами. 

7. Алгоритм ZETBraid реалізує ідею поступового додавання до «компетентної» матриці ря-
дків і стовпчиків. Сутність алгоритму полягає у специфічному підрахунку відстаней між ряд-
ками та стовпчиками за формулою 

n

k
jkikkij aabr

1

2 , 

де bk - ваговий коефіцієнт, значення якого залежить від того, чи входить і-й стовпчик до «ком-
петентної» матриці. 

Використання, наприклад, алгоритму ZET для формування коректного оптимального контуру 
трансформує множину контурів, наведених на рис. 3 у орієнтовний оптимальний кар’єр (рис. 4). 

 
Рис. 3. Результат роботи плоского алгоритму Лерчса-Гроссмана 

 

 
Рис. 4. Рекомендований оптимальний контур кар’єра після додаткової обчислювальної обробки 



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 169 

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 абсолют-
но найкращий, не можна. Вони надають простір для активної участі у процесі розрахунків лю-
дини, що приймає рішення (ЛПР), яка може надати різним критеріям відповідних ваг. Це до-
зволить 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 

Метод NPV, у.о. Об’єм видобутку, 

тис.м3 
Коефіцієнт розкриття 

Заповнення середнім значенням 1 396 580 544 188 3,29 

Підстановки 1 830 100 512 019 3,11 

Множинної 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 забезпечен-
ня 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. 
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ПРОГРАМА ВИПРОБУВАНЬ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ БАЛОК  

ЗІ ЗМІШАНИМ 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 показ-

ники 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 компо-

зитною арматурою та зроблені висновки. Визначено потребу в додаткових конструктивних заходах для підвищення 

жорсткості та зменшення ширини розкриття тріщин таких конструкцій. Запроектовано експериментальні зразки ба-

лок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою. 

Практична значимість . Аналіз експериментальних відомостей роботи згинних елементів армованих базальто-
вою 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. 

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 базальтовою та металевою арматурою. Встановлено, що балки армовані 

композитною арматурою у порівнянні з балками армованими металевою арматурою мають у 1,5-3 рази вищі показ-
ники несучої здатності та ≈ на 60% більші прогини. Запроектовано дослідні зразки балок зі змішаним армуванням 

металевою та базальтовою арматурою, 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 роз-
витку будівельної галузі вказують на зростаючи обсяги використання нових матеріалів при ви-
готовленні, 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 здат-
ність 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 вказу-
ють на певні обмеження в застосуванні даного виду арматури, пов’язані з меншим модулем 
пружності [1], порівняно з металевою арматурою, а також іншими відомими недоліками харак-
терними 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 ком-
позитної арматури є невизначеність, щодо деформативних характеристик згинних конструкцій 
армованих даними видами арматури.  

Питання розробки заходів, які б дозволили нівелювати відмінності в модулі пружності тра-
диційної 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 армату-
ри і носить раптовий характер з миттєвим руйнуванням елементу, або внаслідок розроблення 
бетону стиснутої зони; 

характерною є лінійна залежність між навантаженням та прогином обумовлена малою де-
формативністю 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 збільшен-
ням 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 конс-
трукцій 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], про-
гинів балок в залежності від виду використаної арматури. Значення прогинів відповідає наван-
таженню, яке склало 0.7 від руйнівного. 

Таблиця 1 
Прогини балок армованих композитною та металевою арматурою 

№ з/п Вид арматури 
Відсоток армування  

перерізу (μ), % 
Руйнівне навантаження (F), 

кН 
Прогин (f) за рівня  

навантаження 0,7F, мм 

1 [13] Металева 1 178 6.25 

2 [13] 
GFRP 

(склопластикова) 
0,71 125 10,5 

3 [13] CFRP (вуглецева) 1,22 226 9,5 

4 [14] BFRP (базальтова) 1 160 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 визна-
чити певні спільні тенденції. Так при співставних величинах відсотку армування перерізів про-
гини балок армованих композитною арматурою виявилися більшими ніж металевою в серед-
ньому 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 армату-
рою 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 потре-
бує витрат на додаткове армування, яке потрібне тільки для забезпечення достатнього рівня 
деформативності та тріщиностійкості. 

При використанні змішаного армування, коли композитна арматура використовується ра-
зом 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 деформативно-
сті, 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 обмеже-
ний характер.  

У роботі [15] дослідженню підлягали балки зі змішаним армуванням арамідною та метале-
вою 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 згин-
них 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]. Про-
ектування перерізів балок зі змішаним армуванням та армуванням базальтовою арматурою 
здійснювалось відповідно до вимог п. 5 та п. 11 [1]. Програма дослідних випробувань передба-
чає 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.  

Рис. 2. Схема армування дослідних зразків балок контрольної серії 
 

Виходячи з мети досліджень клас бетону, розміри пере-
різів балок та відсоток їх армування передбачається незмін-
ним для зразків всіх серій. Попереднім розрахунком визна-
чено 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 співвідношен-
ня 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 робо-
ту дослідних зразків балок за поперечною силою на всіх етапах випробувань. Програма випро-
бувань експериментальних зразків балок наведено в табл. 2.  

Таблиця 2 
Програма експериментальних випробувань дослідних зразків балок 

Номер  

серії 

Маркування 

балок 
Матеріали балок Поперечний переріз балок Мета випробування 

1 

БМ -1 

БМ -2 

БМ -3 

Балка виготовлена з ви-

користанням металевої 

арматури (контрольна 

серія) 

 

2Ø8АКБ800 

120 

2Ø6А240 

2Ø6А240 

2
0

 
2

0
 

2
2

0
 

2Ø8А400 
 

 

Визначення міцності, жорст-

кості та тріщиностійкості 

короткочасними випробу-

ваннями 

2 

ББ-1 

ББ-2 

ББ-3 

Балка виготовлена з ви-

користанням базальтової 

арматури АКБ800 

2Ø6А240 

2Ø6А240 

120 

2
2

0
 

2
0

 
2

0
 

 

 

Визначення міцності, жорст-
кості та тріщиностійкості 

короткочасними випробу-

ваннями 

3 

БМБ-1 

БМБ-2 
БМБ-3 

Балка виготовлена з ви-
користанням металевої 

(А400) та базальтової 

(АКБ800) арматури одно-

часно 
2Ø8АКБ800 

120 

2Ø6А240 

2Ø6А240 

2
0

 
2

0
 

2
2

0
 

2Ø8А400 
 

 

 

Визначення міцності, жорст-

кості та тріщиностійкості 
короткочасними випробу-

ваннями 

2070 120 

2
2

0
 

600 700 700 35 35 120 

2
2

0
 

ПК1 ПК1 

1
9

0
 

4х150 9х70 9х70 10 10 

60 60 

ПК1 
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Висновки та напрямок подальших досліджень. Використання базальтової арматури для 

армування будівельних конструкцій є перспективним напрямком розвитку будівельної промис-

ловості, як в нашій країні, так і за кордоном.  

Менший, порівняно з металевою арматурою, модуль пружності композитної арматури пот-

ребує додаткових конструктивних заходів по забезпеченню вимог за другою групою граничних 

станів. Одним з таких конструктивних заходів є змішане армування конструкцій базальтовою 

та металевою арматурою.  

Визначення ступеню ефективності такого рішення та розробка рекомендацій з армування 

конструкцій потребують додаткових експериментальних випробувань. апрямок подальших до-

сліджень полягає в випробуваннях експериментальних зразків балок, статичним навантажен-

ням до руйнування, з метою визначення їх напружено-деформованого стану відповідно до роз-

робленої програми випробувань.   
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИПАЛЮВАННЯ У ВИРОБ-

НИЦТВІ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ 
Мета.Для підвищення ефективності виробництва вуглецевих виробів як даної технологічної стадії, так і, як р е-

зультат, всього виробництва вуглецевих виробів у цілому необхідне формулювання критерію оптимального ке-
рування та обмежень на технологічні параметри процесу та показників його якості. 

Методи дослідження. Досліджено процес випалювання вуглецевих заготовок з метою створення системи оп-

тимального управління. Проведено аналіз існуючих досліджень, визначені фактори та їх вплив на процес випалю-

вання 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, пито-

мий електричний опір, теплопровідність. 
Практична значимість . Наведено переваги та недоліки приведених критеріїв, обрано складову експлуатацій-

них витрат як критерій оптимального керування процесом. Крім критерію оптимальності для постановки задачі ке-

рування процесом випалювання вуглецевих виробів сформульовано обмеження, які діють у процесі керування 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 обмежен-
ня на температурний режим процесу, що є складною задачею, враховуючи їх взаємозв’язок. Сформульована поста-

новка задачі керування процесом випалювання вуглецевих виробів. 

Результати. Для розв’язання поставленої задачі керування у подальших дослідженнях потрібно розробити ма-

тематичну модель процесу випалювання та метод врахування взаємозв’язаних  параметричних обмежень. 

Ключові слова: процес випалювання, вуглецеві заготовки, критерій управління, технологічні обмеження, оп-
тимальне 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 опе-
рацій виробництва вуглеграфітових виробів. Випалювання, термічна обробка «зелених» (спре-
сованих) заготовок, при якій сполучний матеріал (пек) перетворюється в кокс та  скріпляє ча-
стинки наповнювача, є основною технологічною операцією, що вимагає істотних енергетичних 
витрат. На цій стадії переробки вихідних матеріалів закладається структура майбутнього виро-
бу, 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 відбу-
ваються різні фізико-хімічні процеси, що супроводжуються зміною агрегатного стану (заготов-
ка спочатку розм’якшується в зв’язку з розплавом сполучного пека, потім знову твердіє в ре-
зультаті 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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заготовок в окремих інтервалах температур; рівномірності нагріву по довжині і діаметру заго-
товок; схем завантаження заготовок в камери випалу і умов їх упаковки засипкою; швидкості 
охолодження обпалених заготовок (температури вивантаження заготовок з печі).[1] 

У роботі [2] наведено вплив на процес випалювання та тепловий баланс камери виду напо-
внювача, його гранулометричного складу та поведінки сполучного матеріалу. 

У роботі [3] з результатів експериментального дослідження газовиділення при різних шви-
дкостях випалу зразків промислових електродів, отримані і проаналізовані залежності газовиді-
лення від швидкості випалювання і температури. 

Авторами [4] доведено, що при зниженні темпу випалювання, пік газовиділення зміщуєть-
ся в область більш низьких температур, кількість виходу коксу з сполучного збільшується. Ре-
комендований температурний інтервал зниження температури для досліджених електродів - 
370...520 °С. 

У роботі [5] приведена методика для розробки модернізованого регламенту випалювання 
електродних виробів, що дозволяє забезпечити необхідну швидкість нагріву заготовки в інтер-
валі температури створення напівкокс і узгодити мінімум швидкості зростання в заготовці з 
піком газовиділення. Нагрівання заготовок в печах здійснюється відповідно до температурних 
режимів. У роботі [6] пропонується проводити процес випалювання з різними темпами підводу 
теплоти для відповідного діапазону температур. 

Відповідно до роботи [7] видно, що кількість повітря, що подається на горіння визначаєть-
ся, в основному, розрідженням на печі. Чим більше розрідження тим більше поступає гарячого 
повітря, це обмежує можливість теплового режиму печі. На практиці, зазвичай, використову-
ють інший спосіб ведення процесу випалювання, коли газ споживається одночасно двох-трьох 
рядом розташованих камер. В даному випадку повітря на горіння в першу камеру поступає га-
рячим, а в другу-третю холодний з атмосфери. Цей спосіб введення процесу випалювання при-
водить до зниження КПД печі на 10 %. 

Авторами [8] за допомогою експериментальних досліджень встановлено, що температура в 
газовому середовищі камери печі протягом процесу випалювання на 200-300 °С вище максима-
льної температури заготовок. 

На підставі отриманих експериментальних даних, у праці [9] встановлено, що конструкція 
склепіння і муфельних каналів, схема завантаження печей і недосконалий технологічний рег-
ламент спричинюють значну нерівномірність температурного поля заготовок, самозапалення 
летких, неоднорідність фізичних властивостей випалених заготовок та ін., у результаті чого ви-
хід бракованих виробів може становити до 15-20 %. 

Результати експериментальних досліджень [10] свідчать, що максимальна температура 
електрода, пропорційна температурі в газовому середовищі і не залежить від тривалості підйо-
му температури; при випалюванні різницю максимально досягнутих температур в завантаженні 
становить 50-90 ºС, а різниця між максимальною температурою газового простору і температу-
ра в завантаженні 250-350 ºС. 

З аналізу існуючих досліджень видно, що для отримання випалених заготовок відповідної 
якості необхідно дотримуватись великої кількості обмежень які.  

Проведений аналіз експериментальних даних [11] по дослідженню теплових процесів в печі 
для випалення заготовок з вуглеграфітових матеріалів дозволяють зробити наступні висновки: 
у всьому інтервалі температур випалу обмеженням процесу перенесення тепла є теплопередача 
через шар засипного матеріалу до заготовок, отже, піч для випалювання вуглеграфітових заго-
товок працює в так званому «кондуктивному» режимі і розташування заготовок. в шарі засипки 
істотним чином впливає на швидкість і рівномірність їх нагрівання; 
розташування контейнера з заготовками в робочій камері обпалювальної печі не є раціональ-
ним, так як до його нижньої частини тепло практично не підводиться; 

Стадію нагріву вуглецевих заготовок, при випалюванні, за характером фізико-хімічних 
процесів, що відбуваються в заготовках, ділять на кілька інтервалів. На основі досліджень [12-
13] описуються основні процеси, що відбуваються при випалюванні «зелених» заготовок та їх 
вплив на температурне поле печі. 

Постановка задачі. У праці [14]  сформульована загальна задача оптимізації виробництва 
вуглецевих виробів. У відповідності до поставленої задачі потрібно сформулювати задачі ке-
рування технологічними процесами, що складають виробництво вуглецевих виробів. Одним з 
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таких процесів є процес випалювання. Постановка задачі керування процесом випалювання 
повинна включати формулювання критерію оптимального керування та обмежень на техно-
логічні параметри процесу та показники його якості. 

Таким чином, метою даної статті є формулювання постановки задачі керування процесом 
випалювання вуглецевих виробів. 

Викладення матеріалу та результати. Аналіз техніко-економічних показників як кри-
теріїв оптимального керування процесом випалювання . 

Розглянемо та проаналізуємо техніко-економічні показники, які можуть бути використані 
як критерії оптимального керування процесом випалювання вуглецевих виробів. 

Найбільш загальним показником ефективності процесу випалювання є його рентабельність 
за нормативний час (тиждень, місяць, рік) 

RB=QB/CB,       (1) 
де QB 

- прибуток від реалізації продукції, CB 
- собівартість продукції. 

Прибуток від реалізації продукції розраховується так 

1 1

N M

В i i i j E
i j

Q a F b S Q  ,     (2) 

де ai,Fj  - ціна одиниці та кількість одиниць і-го виду реалізованої продукції відповідно; bi,Sj - 
відповідно ціна одиниці та кількість одиниць j-го виду сировини, що використовувалась у ви-
робництві; N,M - кількість видів реалізованої продукції та сировини відповідно; QE - експлуата-
ційні витрати на виробництво. Собівартість продукції складається із вартості експлуатаційних 
витрат і сировини 

M

j
jjEВ SbQC

1

.      (3) 

Щодо використання рентабельності, як критерія оптимального керування процесом випа-
лювання, слід зробити декілька зауважень. По-перше, процес випалювання не є початковим у 
виробництві вуглецевих виробів. Це означає, що у ціні заготовки, що поступає на випалювання, 
містяться витрати на попередніх технологічних стадіях, що ускладнює розрахунки за цим кри-
терієм особливо в умовах зміни ціни на початкову сировину та енергоносії. 

По-друге, процес випалювання є завершальним тільки для неграфітованої частини виробів. 
Тому фактично тільки для цієї частини можна говорити про ціну готової продукції, яка підлягає 
реалізації. 

Названі вище причини вказують на недоцільність використання рентабельності процесу 
випалювання вуглецевих виробів, як критерія оптимального керування. 

Прибуток від реалізації продукції та собівартість готової продукції можуть слугувати само-
стійними критеріями оптимального керування. 

Прибуток від реалізації продукції згідно формули (2) містить у собі вартість експлуатацій-
них витрат, сировини та готової продукції.  

Використання даного показника, як критерія оптимального керування процесом випалю-
вання, має ті ж вади, які згадувалися при аналізі критерія рентабельності.  

Характерною особливістю собівартості готової продукції (3), як критерія оптимального ке-
рування, є штучне зменшення складової, що визначається експлуатаційними показниками, тоб-
то безпосередньо технологічними режимами виробництва. Це відбувається тоді, коли сировина 
стала або її зміна не пов’язана із зміною експлуатаційних показників і технологічних режимів 
виробництва. Тому критерій собівартості продукції доцільно застосовувати для оцінювання 
ефективності процесу випалювання за умов зміни вартості сировини. 

Експлуатаційні витрати на процес випалювання QE вуглецевих виробів визначаються 
енерго- E та трудовитратами T 

EQ E T . 

Вартість енерговитрат складається з вартості витрат палива та електроенергії, що витра-
чається вентиляторами подачі повітря Е=ЕП+ЕВ. 

Враховуючи, що ЕП ЕВ, вартістю витрат електроенергії можна нехтувати.  
Вартість витрат палива розраховується за формулою  

ЕП=dSП, 
де d - теплотворна здатність одиниці витрати палива; SП  - витрати палива.    
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Трудовитрати на ведення процесу випалювання визначаються так  
T=T1+T2+T3,

 

де T1 - прямі трудовитрати; T2 - цехові витрати (зарплатня цехового персоналу, амортизаційні 
відрахування, утримання виробничих приміщень тощо); T3 - загальнозаводські витрати (зар-
платня загальнозаводського персоналу, утримання заводських лабораторій тощо). 

Трудовитрати є практично сталими величинами, які не залежать від технологічного режиму 
процесу випалювання. 

Продуктивність процесу випалювання може вимірюватись кількісно (у штуках виробленої 
продукції) 

n

i
ipP

1

, 

де pi- кількість виробленого і-го виду продукції, штук; 
або масово (кг,т) 

n

i
iiqpВ

1

, 

де iq  - вага і-го виду продукції, кг. 

При виборі одиниці вимірювання продуктивності процесу випалювання очевидно, що більш 
об’єктивним є оцінювання продуктивності масовим методом (кг, т). Однак цей підхід має свої вади, 
бо оцінювання продуктивності за масою виробленої продукції ускладнює подальше використання 
цього показника для розрахунку економічної ефективності процесу випалювання у зв’язку з тим, що 
різні види продукції мають різну вартість, яка формується на ринкових умовах. У цьому розумінні 
доцільніше використовувати кількісне (штук) оцінювання продуктивності. 

Як самостійний критерій оптимального керування продуктивність зазвичай застосовують у 
таких випадках: 

якщо з метою оптимізації використовувати способи, за яких продуктивність процесу випа-
лювання вуглецевих виробів зростає, а решта техніко-економічних показників (якість готового 
продукту, енерговитрати тощо) не погіршуються; якщо процес випалювання, що входить до 
складу технологічного комплексу виробництва вуглецевих виробів, є «вузьким місцем» і тому з 
метою підвищення ефективності роботи всього комплексу ставиться однозначна задача отри-
мання максимальної продуктивності процесу незалежно від зміни інших її економічних показ-
ників або за їх обмежень. 

У процесі випалювання вуглецевих виробів у значній мірі формуються показники якості 
готової продукції, які теж можуть бути використані як критерії оптимальності керування даним 
процесом. Згідно з ТУ 1913-001-00200992-95 до показників якості вуглецевих виробів відно-
сяться: 

об'ємна щільність, питомий електричний опір, міцність на вигин, питомий опір стисненню, 
теплопровідність, повітряна проникність, реакційна здатність в струмі СО2, реакційна здатність 
в струмі повітря, зміст домішок:  

сірка, кремній залізо, ванадій, натрій. 
Постановка задачі керування. Проведений вище аналіз техніко-економічних показників, 

які можуть бути використані як критерії оптимального керування процесом випалювання ву-
глецевих виробів показує, що у найбільшій мірі ефективність ведення технологічного процесу 
випалювання можна оцінити за допомогою змінної складової експлуатаційних витрат для кож-
ної кампанії випалювання 

Cj=EП.      (4) 
Після завершення кампанії випалювання може виникнути потреба у визначені експлуата-

ційних витрат на кожну одиницю виробів, що випалювались (наприклад, для розрахунку 
собівартості продукції). Точно оцінити цю величину практично неможливо. Це пояснюється 
тим, що під час проведення кожної кампанії випалювання у піч завантажується нова комбінація 
різних видів продукції. Теоретично можливо виконати відповідні розрахунки за допомогою ма-
тематичної моделі процесу випалювання. Але такий підхід не забезпечить великої точності ро-
зрахунків при тому, що для їх виконання потрібний значний час. 

Тому оцінювати величину експлуатаційних витрат Сij на одиницю і-го виду виробів під час 
j-ї кампанії випалювання пропонується за формулою 
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ijjijij lcC , 

де lij - кількість одиниць і-го виду продукції, яка випалювалась під час j-ї кампанії; ij
 
 - ваговий 

коефіцієнт, який обчислюється як масова частина і-го виду продукції від загальної маси Mj ви-
робів, що випалювались у j-й кампанії 

1

jn

ij i j
i

m M , 

де nj - кількість видів продукції, що випалювалась під час j-ї кампанії; mi - маса одиниці i-го ви-
ду продукції.  

Крім критерію оптимальності (4) для постановки задачі керування процесом випалювання 
вуглецевих виробів потрібно сформулювати обмеження, які діють у процесі керування. Ці об-
меження умовно можна поділити на дві групи: обмеження, що пов’язані з показниками якості 
виробів, що обробляються, та параметричні обмеження, обумовлені особливостями технології 
випалювання. 

Вимоги до показників якості вуглецевих виробів сформульовані у ТУ 1913-001-00200992-
95. До основних з них відносяться щільність, електричний опір, теплопровідності . На жаль, 
контролювати ці величини безпосередньо під час проведення випалювання неможливо. Тому, 
як вказують результати досліджень [1-10], для забезпечення заданих показників якості виробів 
після випалювання потрібно жорстко дотримуватись встановленого температурного режиму 
для кожної стадії процесу випалювання, тобто 

min max( ) T( ) ( )зад задT T  ,     (5) 

де min ( )задT , max ( )задT - вектори заданого відповідно мінімального та максимального температур-

ного режиму; T( )- вектор поточної температури випалювання;   - поточний час. 

Вектор T( )має таку структуру 

)(

...

)(

)(

)(
2

1

lT

T

T

T
, 

де T1,T2,T3 - температури у характерних точках процесу. 

Відповідну структуру мають і вектори min ( )задT  та max ( )задT . 

Задача забезпечення виконання умови (5) не є тривіальною, враховуючи взаємний вплив 
температур у різних точках процесу випалювання. 

Таким чином, задача керування процесом випалювання вуглецевих виробів включає у себе 
критерій оптимальності (4) та обмеження (5). 

Висновки і напрямок подальших досліджень. На основі проведеного аналізу техніко-
економічних показників, які можуть бути використані у системі керування процесом випалю-
вання вуглецевих виробів, обґрунтовано вибір змінної складової експлуатаційних витрат як 
критерія оптимального керування процесом. 

Показано, що у зв’язку  з неможливістю контролювати показники якості виробів, що випа-
люються, безпосередньо під час процесу, для забезпечення їх заданої якості потрібно врахо-
вувати обмеження на температурний режим процесу, що є складною задачею, враховуючи їх 
взаємозв’язок. 

Сформульована постановка задачі керування процесом випалювання вуглецевих виробів. 
Для розв’язання поставленої задачі керування у подальших дослідженнях потрібно розро-

бити математичну модель процесу випалювання та метод врахування взаємозв’язаних  пара-
метричних обмежень. 
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РАЗРАБОТКА ШТЫРЕВЫХ КОРОНОК  

ДЛЯ БУРЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ СКВАЖИН  
 

Цель. Целью данной работы является разработка штыревых коронок для бурения компенсационных скважин. 

Применение компенсационных шпуров и скважин обеспечивает возможность повышения мощности взрыва на каж-

дом единичном шпуре (скважине), что позволяет снизить общее количество пробуренных шпуров в проходческом 
забое и уменьшить количество ВВ, патронов боевиков, медных проводов при заряжании забоя. Однако буровой ин-

струмент для формирования компенсационных шпуров и скважин далеко несовершенен. 

Методы исследования. Рассматривалась эффективность передачи энергии ударного импульса в буровом ин-

струменте с учетом его геометрических параметров, что способствовало передаче энергии к породоразрушающим 

элементам буровой коронки с минимальными потерями и значительно повысило эффективность разрушения горной 
породы. 

Научная новизна. Решение данной задачи складывает актуальность работы. Ее целью является моделирование 

прохождения ударного импульса через буровой инструмент с поиском рациональных геометрических параметров 

бурового инструмента. 

Практическая значимость. Полученные авторами аналитические зависимости для определения геометриче-
ских параметров коронки, которые позволяют спроэктировать коронки-расширители для бурения компенсационных 

взрывных скважину которых скорость бурения повышена на 45 %. 

Результаты. В результате применения эмпирических зависимостей была спроектирована коронка для бурения 

компенсационных скважин в одну стадию, скорость бурения которой в 1,9 раз выше, чем у коронки-расширителя 

КРР-65, а удельный износ в 1,5 раз меньше. Одним из наиболее эффективных путей, обеспечивающих увеличение 
КИШ, является применение компенсационных скважин; 

Полученные авторами аналитические и экспериментальные зависимости для определения геометрических па-

раметров коронки; Используя полученные взаимосвязи между параметрами корпуса коронки влияющих на процесс 

передачи энергии ударного импульса и результаты исследований Эйгелеса P.M., Протасова Ю.И. и Прядко Ю.А., 

Хруцкого А.А. были разработаны коронки для бурения компенсационных скважин диаметром от 65 мм до 85 мм. 
Ключевые слова: буровая коронка, компенсационная скважина, скорость бурения, коронки-расширители, кре-

пость породы. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами . Наиболее распространен-
ным и эффективным способом разрушения горных пород средней и высокой крепости являют-
ся буровзрывные работы [1-4]. 
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Наиболее сложным и трудоемким процессом является проходка подэтажных выработок. 
Сложность проведения таких выработок обусловливается специфическими условиями, в кото-
рых осуществляется этот процесс, а именно зажимом забоя выработки при малой плоскости 
забоя, малый размер свободного пространства выработки, который не позволяет применять 
мощное буровое оборудование. Соответственно и эффективность взрывных работ в таких 
условиях относительно невысокая. Установлено, что коэффициент использования шпура 
(КИШ) при стандартной схеме проходки забоя сечением 5,7 м

2
 ш. им. Ленина по породам  

средней крепости f=10–12 составляет 0,75, а по крепким породам f=15–18 – 0,92. Это имеет се-
рьезные негативные экономические последствия в связи с неэффективным использованием ре-
сурсов, которые теряются на буровзрывные работы. 

Анализ исследований и публикаций. Одним из наиболее эффективных путей, обеспечи-
вающих увеличение КИШ, является применение компенсационных скважин [2-8]. Применения 
этих скважин дают такие возможности: 

повышение мощности взрыва на каждом единичном шпуре. Это позволяет снизить общее 
количество пробуренных шпуров в проходческом забое и уменьшить количество ВВ, патронов 
боевиков, медных проводов; 

получается более гладкий и правильный по форме забой после взрыва; 
уменьшается выход негабарита и разброс породы при взрыве; 
образование оконтуривающих шпуров с максимальным уменьшением прочности на конту-

ре выработки благодаря снижению монолитности компенсационными скважинами. 
Зарубежные фирмы выпускают ряд конструкций коронок - расширителей для формирова-

ния компенсационных скважин диаметром от 57 до 203 мм для различных горнотехнических 
условий. Недостатками этих коронок является сложность конструкции и образование компен-
сационных скважин в две стадии. 

Постановка задачи. Целью настоящей работы является разработка  штыревых коронок 
для бурения компенсационных скважин диаметром 65-85 мм для увеличения КИШ буровзрыв-
ных работ при проведении подэтажных подземных горных выработок в условиях железоруд-
ных шахт. 

Изложение материала и результаты. Бурение компенсационных скважин Ø 60–85 мм 
параллельными врубами с подготовкой забоев для взрыва в горизонтальных подземных горных 
выработках шпурами Ø 40-42 мм на глубину 1,5-1,6 м является весьма актуальным [5-6]. Осо-
бенно на подэтажах, на которые невозможно доставить мощную буровую технику. Например, в 
Криворожском железорудном бассейне на такие выработки приходится до 60 % от всех гори-
зонтальных выработок. Для повышения эффективности проходки таких выработок в различных 
частях забоя бурят несколько компенсационных скважин Ø 65 мм. В компенсационные сква-
жины взрывчатка не закладывается, однако благодаря этим скважинам увеличиваются глубина 
отбойки и коэффициент использования шпуров. Забой после взрыва получается гладкий, пра-
вильной формы и практически без недовзорваных стаканов. 

Формирование компенсационных скважин осуществляется в 2 стадии: бурение обычного 
шпура и его расширение. 

Рис. 1. Общий вид коронки КРР-65 
 

Известна коронка-расширитель (рис. 1) предназначена для расши-
рения ранее пробуренных шпуров с целью превращения их в компенса-
ционные скважины. 

Однако к недостаткам данного способа образования компенсационных 
скважин следует отнести необходимость бурения в две стадии. В первой 
стадии бурится шпур коронкой Ø40-42 мм, а затем осуществляется расши-
рение скважины до Ø 65 мм коронкой с расширяющей частью КРР-65. У нее 
низкая эффективность передачи ударных импульсов от буровой штанги, по 
которой наносит удары поршень – ударник перфоратора.  

Ударные импульсы трансформируются в волну напряжения, которая 
пройдя буровую штангу через конусное сопряжение штанга-коронка, пере-
дается на корпус КРР-65 и далее на ее расширяющую часть. На этом участ-
ке происходят основные потери энергии ударных импульсов из-за несо-
вершенной формы перехода корпуса коронки на ее расширяющую часть  
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(рис. 2), так что на породоразрушающих лезвиях напряжение <50 МПа, а также несовершенной 
лезвийной формы ее продоразрушающих элементов и нерациональной треугольной формой па-
зов для выноса шлама. 

Такая форма пазов не только не обеспечивает необходимую очистку забоя от шлама, кото-
рый повторно измельчается твердосплавным вооружением коронки, увеличивая износ  всех 
элементов коронки, но и снижает передачу энергии ударов поршня перфоратора на лезвия ко-
ронки. 

Рис. 2. Компьютерные исследования прохождения удар-
ной волны через корпус расширителя КРР – 65 
 

Кроме того направляющий стержень вследствие 
того, что он не прижат к забою, а находится в уже 
пробуренном шпуре под действием ударных волн, 
проходящих через коронку, часто отсоединяется от 
коронки и остается в расширенной скважине.  

Это происходит потому, что волна напряжения, проходящая через корпус расширяющей 
части коронки, на несколько микрон увеличивает его в размере и, соответственно, увеличивает 
диаметр внутреннего конуса в нем.  

Поэтому натяг конусного сопряжения постепенно ослабляется и направляющий стержень 
отсоединяется от корпуса в среднем 1 раз после расширения двух шпуров. Для его извлечения 
непроизводительно тратится время, снижая эффективность процесса расширения шпуров.  

Поставленная задача реализуется за счет того, что у выпуклой боковой поверхности 
расширяющей части, форма которой подобна форме изгиба лепестков цветка лотоса, оптимальный 
радиус изгиба R принимают с помощью эмпирической зависимости ζmax=k 1D – 0,019·R, где k1D - 
эмпирический коэффициент диаметра D расширяющей части (ноу-хау авторов). Коронку снабжают 
четырьмя пазами для выноса бурового шлама радиусом r мм так, что обеспечивают максимальные 
напряжения ζmax на породоразрушающих штырях расширяющей части.  

Оптимальную длину L мм расширяющей части принимают из эмпирической зависимости 
ζmax=k2D - 0,13·L, МПа, где k2D - эмпирический коэффициент диаметра расширяющей части 
коронки. Это обеспечивает максимальные напряжения на породоразрушающих штырях 
расширяющей части.  

Оптимальную длину l шейки конуса от расширяющей части до опережающей коронки 
принимают равной lопт, мм в зависимости от эмпирического коэффициента kd (ноу-хау авторов) 
диаметра опережающей коронки так, что обеспечивают максимальные напряжения 
σmax=kd+1,47·l на породоразрушающих штырях опережающей коронки. 

При этом для коронок диаметром больше 65 мм в расширяющей части со стороны буровой штанги 
выполняют глухое резьбовое отверстие, которое снабжают закруглѐнной верѐвочной резьбой, а 
наружный торец буровой штанги снабжают такой же резьбой и обеспечивают натяг с внутренней 
плоскостью глухого отверстия коронки, которую выполняют перпендикулярно оси коронки. 

На рис. 3 показаны графики изменения напряжений ζ, МПа, на штырях расширяющей 
части коронки в зависимости от радиуса закругления R (график 1) боковой поверхности и еѐ 
длины L (график 2), где обозначено  

Рис. 3. Напряжения на штырях расширяющей части коронки в 
зависимости от радиуса закругления R  боковой поверхности и еѐ длины L 

 

ΔR(ΔL) - диапазоны оптимальных радиусов и длин, 
обеспечивающих максимальные напряжения на 
породоразрушающих штырях.  

На рис. 4 показан трехмерный график к определению 
оптимального количества пазов n для выноса шлама и 
радиуса r закругления этих пазов, на котором обозначено: ζ - 
напряжение на породоразрушающих штырях, МПа; n=4 - 
оптимальное количество пазов при котором напряжение на 

породоразрушающих штырях максимально; r мм - радиус закругления пазов, при котором 
напряжение на породоразрушающих штырях максимально ζmax.  
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Рис. 4. График оптимального количества пазов n для выноса шлама и 
радиуса r закругления этих пазов 

 

На рис. 5 показан график изменения напряжений ζ, МПа, на 
породоразрушающих штырях опережающей коронки в 
зависимости от длины шейки конуса l, на котором обозначено: 
lопт, мм - оптимальная длина шейки конуса (ноу-хау авторов), 
при которой напряжение на породоразрушающих штырях 
максимально ζmax.  

 
Рис. 5. Напряжения на породоразрушающих штырях опережающей 

коронки в зависимости от длины шейки конуса l 

 
На рис. 6а показана интенсивность передачи напряжений на 

элементы предлагаемой коронки при ее соединении со штангой 
треугольной упорной резьбой, из которого видно, что напряже-
ние на всех штырях ζтреуг ≈13 МПа. 

На рис. 6б показана интенсивность передачи напряжений на 
элементы предлагаемой коронки при ее соединении со штангой 
круглой веревочной резьбой, из которого видно, что напряжение 
на всех штырях ζверев  >57 МПа, т.е. значительно больше чем с 
треугольной резьбой. 

Рис. 6. Соединения коронки с буровой штангой: а – треугольной упорной резьбой; б – круглой веревочной резьбой; 

1 – буровая штанга; 2 – расширяющая часть коронки; 3 – опережающая коронка;  С – внутренняя плоскость  на глу-

хого резьбового отверстия расширяющей части коронки 
 

Используя полученные взаимосвязи между параметрами корпуса коронки влияющих на 
процесс передачи энергии ударного импульса и результаты исследований Эйгелеса P.M. [7], 
Протасова Ю.И. [8] и Прядко Ю.А. [9], Хруцкий А.А. [10] были разработаны коронки для бурения 
компенсационных скважин диаметром от 65 мм до 85 мм (см. рис. 7). 

Рис. 7. Коронки для бурения компенсационных скважин: а) – с конусным соединением со штангой  65 мм 

для ручных перфораторов на пневмоподдержках; б) – с резьбовым соединением со штангой  90 мм для колонковых 

перфораторов ПК – 60 на буровых каретках 

Коронка (рис. 7а) была испытана на ш. им. Ленина КЖРК. Установлено, что она обеспечи-
вает скорость бурения в 1,9 раза больше, чем у  коронки КРР – 65, а удельный износ в 1,5 раз 
меньше. 

Выводы. Одним из наиболее эффективных путей, обеспечивающих увеличение КИШ, яв-
ляется применение компенсационных скважин. 

Полученные авторами аналитические и экспериментальные зависимости для определения 
геометрических параметров коронки. 

В результате применения эмпирических зависимостей была спроектирована коронка для 
бурения компенсационных скважин в одну стадию, скорость бурения которой в 1,9 раз выше, 
чем у коронки-расширителя КРР-65, а удельный износ в 1,5 раз меньше. 

 

  

а       б 

    

   а      б 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ ЗМІШАНИХ РУД 
 

Мета. Метою даної роботи є визначення можливості та необхідності збагачення змішаних руд в Україні та за-

кордоном та вдосконалення технології їх переробки. Технологічна і економічна оцінка найбільш ефективної та еко-

логічно чистої технології збагачення змішаних залізних руд, яка забезпечить отримання високоякісного концентрату 

при мінімальних втратах заліза з хвостами. Отримання високоякісних концентратів зумовлено складною рудної ба-
зою розроблюваних родовищ і невисокою їх конкурентоспроможністю, що можливо досягти завдяки розвитку тех-

нологій та обладнання при збагаченні залізних руд. 

Методи дослідження. Аналіз раніше виконаних досліджень і розробок з переробки змішаних залізних руд в 

Україні, СНД і країнах далекого зарубіжжя. При аналізі технологій переробки змішаних залізних руд, що дозволя-

ють отримувати високоякісні концентрати з’ясовано, що найбільш перспективним напрямком робіт з підвищення 
якості концентрату є зниження вмісту шламів, утворених при рудопідготовці, які в подальшому погіршують якість 

магнітного продукту. 

Наукова новизна. Ефективність комплексної переробки змішаних (напівокіслених) залізних руд досягається 

шляхом оптимізації глибини їх збагачення, дозволяючи визначити граничні умови механічних методів розділення на 

основі розкриття, знешламлювання, магнітної сепарації мінеральних компонентів. Вибір оптимального технологіч-
ного обладнання для збагачення змішаних руд здійснюється на основі показників ефективності розділення.  

Практична значимість. Поліпшення ефективності процесів подрібнення і магнітної сепарації завдяки оп-

тимізації глибини збагачення, визначених граничних умов застосування механічних способів переробки змішаних 

залізних руд та на основі поліпшення параметрів розкриття і сепарації мінеральних компонентів. 

Результати. Показано, що у вітчизняній практиці переробка змішаних залізних руд відсутня, у зарубіжній 
практиці застосовується, більшою мірою, технологія гравітаційно-флотаційного збагачення. На підставі досвіду ро-

боти передових зарубіжних фабрик, що переробляють аналогічну сировину, а також на основі власних експеримен-

тальних досліджень визначено технологічні можливості магнітного збагачення змішаних залізних руд з попереднь-

ою підготовкою сировини до збагачення. Використання операції знешламлення руди перед збагачувальним пе-

реділом значно покращує технологічні показники їх магнітного збагачення, що в комплексі дозволить отримувати 
концентрати з вмістом заліза більше 65%. 

Ключові слова: змішані залізні руди, технологія збагачення, рудопідготовка, шламоутворення, магнітна сепа-

рація, концентрат. 
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Проблема та її зв'язок з науковим і практичним завданням. В останні роки мінерально-
сировинний комплекс України забезпечує близько 40% доходів держбюджету. Істотну частку 
валютних надходжень Україна отримує за рахунок експорту первинної мінеральної сировини, 
насамперед, залізорудного концентрату, агломерату, окатишів. 

В надрах України зосереджена значна частина світових розвіданих запасів залізних руд. 
При загальній чисельності населення України, що становить приблизно 0,65% загальної чисе-
льності населення Землі, країна забезпечує близько 15% світового видобутку залізорудної си-
ровини. Видобуток і переробка залізорудної сировини становить основу економіки України. 

У багатьох регіонах країни залізорудні підприємства, а також обслуговуючі організації, є 
містоутворюючими і забезпечують до 80% робочих місць. Криворізький залізорудний басейн є 
основою всієї гірничодобувної галузі промисловості. В ньому широкими темпами видобува-
ються і переробляються на п'ятьох гірничо-збагачувальних комбінатах магнетитові кварцити, а 
руди, що мають часткове окиснення, з масовою часткою магнетиту в межах 5-15%, в даний час 
складуються, створюючи при цьому складну екологічну обстановку в місті. 

Більшість залізорудних родовищ утворилися в результаті магматогенних, седиментаційних 
(екзогенних) і метаморфічних процесів. Вони характеризуються, виключно, різноманітністю по 
геологічному віку, генетичним і морфологічними типами, розмірами та умовами залягання, а 
також по речовинному складу, збагачуваності і металургійним властивостям руд. 

Основними мінералами, які визначають промислову цінність залізорудних родовищ є маг-
нетит, гематит, мартит, гетит. У змішаних (напівокислених) залізних рудах співвідношення го-
ловних рудних мінералів коливається в широких діапазонах в залежності від фізико-хімічних 
процесів метаморфогенного рудоутворення. Промислового використання цих руд, як сировин-
ної бази для підприємств України немає. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема регулювання процесу надрокористування в 
Україні та країнах СНД обговорювалася неодноразово з різних точок зору. Це пов'язано з тим, 
що в останні роки накопичений значний науково-технічний потенціал в області технологій з 
переробки залізорудної сировини різного мінерального складу. У вітчизняній практиці залізо-
рудну сировину з масовою часткою заліза магнетитового до 15% практично не переробляється, 
а складується у відвали. 

У країнах Далекого зарубіжжя зростають масштаби збагачення бідних змішаних руд різно-
го мінерального складу. Причому, на багатьох підприємствах США, Канади, Китаю, видобува-
ють і збагачують дані руди різного речовинного складу, вкрапленості і текстурно-структурних 
особливостей, ніж в Україні і країнах СНД. 

Відомі випробуванняз процесу мокрої магнітної сепарації в слабкому і сильному полях при 
переробці магнетитово-гематитових токновкраплених таконітів, а також напівтаконітів 
шт.Міннесота і Мічиган. Ці руди потребують для розкриття рудних мінералів дуже тонкого по-
дрібнення і, як правило, містять землистий гематит і гетит. При їх рудопідготовці, зазвичай 
утворюється велика кількість шламів, що погіршують показники збагачення. Це пов'язано з 
тим, що гематит (мартит) часто містить сліди магнетиту, але гетит (більш слабомагнітних міне-
рал ніж гематит), як правило вільний від феромагнітних мінералів. Тому селективність процесу 
магнітної сепарації порушується і отримати, концентрат високої якості при достатньому вилу-
ченні, не представляється можливим [1,2]. 

Змішані крупно вкрапленні магнетитово-спекулярітові руди з переважанням більш крупно-
вкрапленого гематиту над тонковкрапленим магнетитом в зарубіжній практиці збагачують за 
гравітаційно-магнітними схемами із застосуванням гвинтових сепараторів для отримання гема-
титового концентрату. Хвости гвинтових сепараторів доподрібнюються і подаються на магніт-
ну сепарацію. Ці руди збагачують на фабрикахУобуш, КеролЛейк (Канада), БонгРейнднс (Лі-
берія) [3,4]. 

Крім того, на фабриці Уобуш для доподрібнення більш тонкоподрібнених слабомагнітних 
мінералів із хвостів гвинтових сепараторів використовують високоградієнтні сепаратори Джон-
са, а для доведення гематитового концентрату гвинтових сепараторів – електричну сепарацію 
[5-7]. Гематитові концентрати на цих фабриках містять 65-66% заліза, магнетитові – 66-69% 
заліза залежно від ступеня подрібнення руди. Складність реалізації даних практичних результа-
тів при переробці змішаних залізних руд в Україні та країнах СНД пов'язано насамперед з бага-
тостадійністю і великою різноманітністю технологічних процесів таапаратів несумірних по 
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продуктивності. 
Широкий діапазон магнетитових властивостей рудних мінералів, що складають гематито-

магнетитові руди значно ускладнює завдання комплексної переробки даної сировини [8]. 
Збагачуваність руд і масова частка заліза в кінцевих концентратах залежить від їх фізичних 

властивостей, що визначають розкриття рудних і нерудних мінералів у процесах дроблення і 
подрібнення і обумовлюють застосування тих чи інших методів збагачення. 

Застосовувані в даний час технології переробки залізорудної сировини в Україні та СНД 
вимагають вдосконалення, що зумовлено складною рудної базою розроблюваних родовищ і 
невисокою конкурентоспроможністю одержуваних концентратів. 

Рішенням цієї задачі є збільшення повноти і комплексності використання залізорудної си-
ровини, зниження витрат на її переробку шляхом впровадження нових технологій та економіч-
них рішень, що часто буває, їх поєднання. 

Головна умова використання нових технологічних рішень при переробці змішаних залізних 
руд знаходиться в області дослідження закономірностей їх подрібнення, розкриття рудних і не-
рудних мінералів, магнітної сепарації для знаходження оптимальних режимів та параметрів цих 
процесів для забезпечення максимального вилучення всіх рудних мінералів. 

Методологічною основою вирішення проблеми підвищення ефективності використання 
напівокислених залізних руд є фундаментальні дослідження процесів подрібнення, магнітної 
сепарації в слабкому і сильному полях, удосконалення технології переробки руд на кращих зба-
гачувальних підприємствах країн ближнього і далекого зарубіжжя. 

Постановка завдання. На підставі вищевикладеного, були виконані дослідження з розробки 
екологічно безпечної і високоефективної технології переробки змішаних (напівокислених) залізних 
руд з одержанням концентрату, що відповідає вимогам європейської якості. 

Викладення матеріалу та результати досліджень.  Для експериментальних досліджень 
були представлені проби змішаних залізних руд Кривбасу. Вже на першому етапі досліджень у 
пробах, подрібнених до крупності 3-0 мм спостерігається підвищення утворення шламів. Масо-
ва частка шламів коливається від 5,1% до 8,6%. Більшою мірою до шламоутворення схильні 
магнетит-гематитові різновиди руд. 

При подрібненні проб до прийнятої крупності першої стадії рудопідготовки 70 % класу - 
0,074 мм масова частка шламистих частинок у пробах збільшилася до 15-19 %, а при подріб-
ненні до крупності 95-96% класу -0,044 мм, масова частка дисперсних частинок збільшується 
до 25-26%. Відомо, що утворені дисперсні частинки рудних і нерудних мінералів негативно 
впливають на подальший збагачувальний переділ [9,10]. 

Результати мінералогічного і хімічного аналізів досліджуваних проб свідчать про те, що 
магнетит асоціює з певною частиною кварцу, що значно ускладнює технології одержання висо-
коякісного концентрату, з магнетитової, так і окисленої частин залізорудної сировини. 

З метою визначення особливостей технологічних 
властивостей проб змішаних залізних руд використову-
валися наступні варіанти: рудоподготовка з послідов-
ним подрібненням і збагаченням; подрібнення і класи-
фікація до граничної крупності кінцевого продукту з 
подальшим збагаченням. 

Звертає на себе увагу та обставина, що при стадіа-
льному магнітному аналізі знешламлених проб масова 
частка заліза в об'єднаних магнітних продуктах на 0,6-
1,8% нижче порівняно з масовою часткою об'єднаного 
магнітного продукту, отриманого за другим варіантом 
(рис. 1). 

Це підтверджує, що магнітні флокули, утворені пі-
сля першої стадії сепарації значно погіршують подаль-
ший процес як рудопідготовки, так і магнітного розді-
лення. Крім того, наявність дисперсного магнетиту в 
нерудних і малорудних зернах зумовлює порушення 
селекції при сепарації. 

Отже, основним і визначальним чинником, що ви-
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Рис. 1. Гістограми якісних показників маг-

нітного анализа проб пристадійній (1) і суміс-

ній (2) стадій сепарації. Проби: 1 - гематит-
магнетитова; 2 - магнетит - гематитова;  

3 - гематит-силікат-магнетитова 
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кликає порушення селекції при збагаченні змішаних (напівокислених) залізних руд у слабкому 
та сильному магнітних полях є текстурно-структурні особливості сировини - наявність зростків 
залишкового магнетиту з гематитом, мартитом, кварцом. 

На розподільчий процес мінеральних частинок змішаних руд в магнітному полі впливає їх 
крупність. Зі зменшенням крупності матеріалу тривалість його закріплення пропорційно зрос-
тає, внаслідок чого зменшується вилучення заліза в магнітний продукт. 

Виділення сильномагнітних мінеральних частинок з підготовленої сировини досить ефек-
тивно при використанні сепараторів типу ПБМ. 

Для вибору найбільш ефективного магнітного сепаратора при збагачення слабомагнітних 
мінеральних частинок випробовувалися апарати з горизонтальним і вертикальним напрямком 
вектора індукції магнітного поля. Напрям вектора індукції магнітного поля в сепараторі впли-
ває на процес розділення змішаних залізних руд, так як може збігатися або не збігатися з на-
прямком подачі вихідного живлення. У разі збігу цих векторів зменшується ймовірність перек-
риття робочих зазорів сепараторів сильномагнітними частками (магнетиту), які присутні в жив-
ленні. При розбіжності векторів індукції поля та подачі вихідного живлення небезпека зарос-
тання робочих зазорів збільшується. 

Для проведення випробувань магнітного збагачення змішаних залізних руд з горизонталь-
ним напрямком вектора індукції магнітного поля використано стендовий роторний сепаратор, 
створений ТОВ „НТЦ МАГНИС ЛТД―, робочі матриці якого виконані у вигляді зубчатих плас-
тин. З вертикальним напрямом вектора індукції магнітного поля використовувався високоінте-
нсивний магнітний сепаратор LGS WHIMS компанії LONGI (Китай), робочі матриці якого яв-
ляють собою стрижневі ферозаповнювачі. Крім того, в робочій зоні даного сепаратора встанов-
лений пульсатор, що забезпечує періодично, з заданою частотою, повернення пульпи в матри-
цю, що сприяє підвищенню точності процесу поділу. 

Як показали результати досліджень (табл. 1) застосування в технології збагачення високог-
радієнтних сепараторів LONGI окисленої гілки схеми сприяє отриманню більш якісного конце-
нтрату при значних скорочення втрат заліза у хвостах. Це досягається за рахунок низького роз-
сіювання магнітного потоку, рівномірність індукції магнітного поля в робочій зоні сепаратора. 
Крім цього, при подачі вихідного живлення і змивна вода розходяться в протилежних напрям-
ках стосовно матриць, сприяючи само розвантаженню досить великих часток рудної маси, що 
не пройшли крізь зазори в матриці. 

Таблиця 1  

Порівняльні випробування збагачення змішаних залізних руд на сепараторах ЕРЛ та LONGI 

Вихідний продукт,  

сепаратор  

Масова-

частка 

Feзаг, % 

Магнітний продукт, % Немагнітний продукт, % 

вихід 

масова 

частка 

заліза 

вилу-

чення 
вихід 

масова 

частка 

заліза 

вилу-

чення 

Магнетит-гематитова руда, 

сепаратор ЭРЛ 
28,7 28,9 62,7 63,1 71,1 14,9 36,9 

Магнетит-гематитова руда, 

сепаратор LONGI 
28,7 30,1 63,8 66,9 69,9 13,6 33,1 

Гематит-магнетитова руда, 

сепаратор ЭРЛ 
23,4 17,9 61,1 46,7 82,1 15,2 53,3 

Гематит-магнетитова руда, 

сепаратор LONGI 
23,4 18,1 62,4 48,3 81,9 14,8 51,7 

Гематит-силікат-магнетитова 
руда, сепаратор ЭРЛ 

26,3 18,1 60,8 41,8 81,9 18,7 58,2 

Гематит-силікат-магнетитова 

руда, сепаратор LONGI 
26,3 22,8 62,5 54,2 77,2 15,6 45,8 

На підставі досвіду роботи передових зарубіжних фабрик, що переробляють аналогічну си-
ровину, а також на основі власних експериментальних досліджень визначено технологічні мо-
жливості магнітного збагачення змішаних залізних руд з попередньою підготовкою сировини 
до збагачення. 

Операція знешламлення сприяє високоефективному веденню процесу магнітного збагачен-
ня, як в сильному, так і слабкому магнітних полях. 

Рекомендована технологія збагачення змішаних руд дозволить отримувати сумарний това-



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 187 

рний концентрат з масовою часткою заліза загального 66,2% при вилученні 75,1%. Така техно-
логія буде сприяти комплексної переробки залізорудної сировини та забезпечить конкурентос-
проможність товарної продукції. 

Висновки і напрямки подальших досліджень. Виконані дослідження дозволили розро-
бити і рекомендувати до впровадження нові технічні рішення комплексної переробки змішаних 
(напівокислених) залізних руд, забезпечуючи при цьому, отримання високоякісного товарного 
концентрату з масовою часткою заліза 65-66,2%. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ВЗРЫВА СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА НА РАЗРУШАЕМЫЙ ГОРНЫЙ МАССИВ 
 

Цель. При моделировании импусного воздействия взрыва скважинного заряда на разрушаемый горный массив, 

сплошную среду, в виде горного массива, рассматривают как абсолютно несжимаемую, пренебрегая изменением ее 

объема. Вторым условием является допущение, что, взрыв скважинного заряда происходит мгновенно. 

Методы исследования. Энергия, выделяющаяся при взрыве, имеет конечную величину, поэтому и кинетиче-
ская энергия среды также будет конечной. Это обусловливает конечные значения скоростей частиц среды. При 

условии мгновенного действия взрыва частицы среды лишь получают некоторую начальную скорость, с которой 

будут двигаться уже после того, как закончится фаза импульсного действия взрыва. 

Научная новизна. Установлено, что образование поля скоростей и связанного с ним количества движения, 

должно отвечать импульсу внешних сил. Так как при взрыве скважинного заряда взрывчатого вещества передается 
конечное количество кинетической энергии, то и образующееся количество движения, а, следовательно, и импульс 

взрыва имеют конечные значения. 

Результаты. На поверхности заряда значение i можно считать постоянным. Это условие выполняется, если за-

рядная камера равномерно заполнена взрывчатым веществом и детонация последнего приближается к мгновенной. В 

этом случае давление от взрыва оказывает одинаковое воздействие на все участки поверхности зарядной камеры 
скважинного заряда. Численное значение удельного импульса взрыва определяется по балансу энергии, сообщаемой 

взрывом среде. Полученны закономерности импульсного воздействия взрыва, связанного с общим балансом энергии 

сообщаемой разрушаемой среде. Они могут служить шкалой оценки эффективности разрушающего действия сква-

жинных зарядов, взрываемых одновременно или через определенное замедление. 

Установлена зависимость между плотностью энергии и начальным полем скоростей в разрушаемой среде. 
Ключевые слова: удельный импульс, скважинный заряд, горный массив, взрыв, баланс энергии. 
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Проблема и ее связь научными практическими заданиями . На железорудных карьерах 

ежегодно увеличивается удельный вес ведения горных работ на нижних горизонтах, а соответ-
ственно и буровзрывных работ. 

Анализ исследований и публикаций. Существующие методы ведения взрывных работ на 
железорудных карьерах в некоторой степени позволяют достичь необходимого качества взо-
рванной горной массы. Этого достигают путем изменения параметров буровзрывных работ и 
увеличения удельного расхода взрывчатых материалов. При этом, в отдельных случаях, наблю-
даются увеличение выхода негабаритной фракции и увеличение мелкой фракции за счет неэф-
фективного использования энергии взрыва. Поэтому совершенствование буровзрывных работ 
для улучшения качества дробления горной массы и повышения эффективности всех звеньев 
горного производства являются весьма актуальными. 

Сплошную среду, в виде горного массива, будем рассматривать как абсолютно несжимае-
мую, пренебрегая изменением ее объема. Вторым условием является допущение, что взрыв 
скважинного заряда происходит мгновенно. 

Энергия, выделяющаяся при взрыве, имеет конечную величину, поэтому и кинетическая 
энергия среды также будет конечной. Это обусловливает конечные значения скоростей частиц 
среды. При условии мгновенного действия взрыва частицы среды лишь получают некоторую 
начальную скорость, с которой будут двигаться уже после того, как закончится фаза импульс-
ного действия взрыва. 

Рассмотрим в прямоугольной системе координат, вокруг произвольной точки среды, эле-
ментарный прямоугольный параллелепипед, ребра которого расположены параллельно осям 
координат декартовой системы и равны соответственно dx,dy,dz. Пользуясь методикой, изло-
женной в работе [1,2], координаты вектора начальной скорости для произвольной точки обо-

значим ),,(o zyx uuuU . 

Постановка задачи. Рассмотрим движение среды в объеме рассматриваемого параллеле-
пипеда. На его грани, которые расположены перпендикулярно оси ОХ, при взрыве будет дей-
ствовать импульсное давление. На ближнюю грань давление Р, на грань, расположенную и 

находящуюся от нее на расстоянии dx: )( хрР . Поскольку площади этих граней равны dy, 

dz, то силы, действующие на эти грани, соответственно будут равны 

dzdyPF1 ; 

dzdyх
х

P
РF2 . 

Отсюда равнодействующая F этих сил определяется как 

dzdydх
х

P
FFF 21 .    (1) 

Изложение материала и результаты. Рассмотрим ускорение, возникающее в среде в ре-
зультате импульсного воздействия взрыва. 

При этом отметим, что масса, заключенная внутри рассматриваемого объема среды, равна  

dxdydzm ,      (2) 

где ρ - плотность среды; dx, dy, dz - объем параллелепипеда. 

Ускорение в направлении оси ОХ равно изменению в единицу времени скорости dtdux . 

Так как сила равна произведению массы на ускорение, то с учетом формул (1), (2) 

dt

du

x

P x  или 
x

P

dt

dux 1
.    (3) 

Аналогично рассуждая, рассматривая грани, перпендикулярные осям ОY и ОZ, получим 

у

P

dt

du у 1
      (4) 

z

p

dt

duz 1
.      (5) 
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Уравнения (3)-(5) проинтегрируем по времени. Рассмотрим уравнение (3). В момент вре-
мени t=0, т.е. до взрыва, среда находится в покое. 

При импульсном воздействии взрыва, скорость получает значение oU . Преобразуем выра-

жение (3) 

dt
x

p
u

t

o
x

1
.      (6) 

Меняя порядок интегрирования и дифференцирования в выражении (6), получим  

dtP
x

u
t

x
o

1
.      (7) 

Интеграл, стоящий в правой части формулы (7), определяет величину удельного импульса 

взрывного воздействия на среду dtPі
t

o

. 

Следовательно имеем, что і
x

ux

1
. 

А так как мы рассматриваем абсолютно несжимаемую среду, то в этом случае плотность 

среды остается постоянной вокруг каждой движущейся частицы =const. Поэтому окончатель-

но имеем 
x

i
ux

1
. 

Аналогично рассуждая, получим и остальные координаты вектора oU  

у

i
uу

1
;  

z

i
uz

1
. 

Следовательно, координаты вектора начальной скорости oU  для произвольной точки сре-

ды, воспринявшей действие импульсной взрывной нагрузки, могут быть определены как 

zyxo iiiU   . 

Тогда величина начальной скорости определяется как 

.  
222

zyxo iiiU  

Таким образом, образование поля скоростей и связанного с ним количества движения, 
должно отвечать импульсу внешних сил. Так как при взрыве скважинного заряда взрывчатого 
вещества передается конечное количество кинетической энергии, то и образующееся количе-
ство движения, а, следовательно, и импульс взрыва имеют конечные значения. На поверхности 
заряда значение i можно считать постоянным. Это условие выполняется, если зарядная камера 
равномерно заполнена взрывчатым веществом и детонация последнего приближается к мгно-
венной. В этом случае давление от взрыва оказывает одинаковое воздействие на все участки 
поверхности зарядной камеры скважинного заряда. Численное значение удельного импульса 
взрыва определяется по балансу энергии, сообщаемой взрывом среде. 

Исследуем взаимосвязь между распределением энергии взрыва в среде и величиной удель-
ного импульса взрывной энергии. Кинетическая энергия среды образуется исключительно за 
счет энергии, сообщаемой разрушаемой среде взрывом скважинного заряда ВВ. Энергия, со-
общаемая среде взрывом заряда, согласно закону сохранения, должна быть равна работе, про-
изведенной при передаче энергии. Если обозначить элемент поверхности скважинного заряда 
через dS, а давление во взрывной камере через P, то сила, действующая на рассматриваемую 
поверхность, будет равна P·dS. Соответственно элементарная работа dА будет определяться как 

PhdLdA , где h - соответствующие смещения. С учетом продолжительности действия взрыва t 
последнее выражение примет вид 

dL
t

h
PtdA .     (8) 

Так как произведение Р·t равно локальному удельному импульсу i, частное h/t равно сред-

нему значению нормальной составляющей скорости /2, то выражение (8) можно записать как 
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dL
i

dA
2

. Скорость  может быть определена как производная от i по нормам n  и поверхно-

сти L, т.е. 
n

i1
, и тогда окончательно имеем 

dL
n

ii
dA

2
.     (9) 

Поверхностный интеграл по всей поверхности L,
L

dAQ  дает полную энергию среды и с 

учетом формулы (9) значение кинетической энергии, полученной средою, может быть опреде-
лено как 

dL
n

ii
Q

L2
.    (10) 

Исследуем распределение энергии взрыва в среде. Плотность энергии q согласно [3,4,5] 
определяется как 

222

2
zyxq .     (11) 

Принимая во внимание, что φ=i/ρ и  =const для конкретной среды имеем 

222

2

1
zyx iiiq .     (12) 

Формула (12) устанавливает взаимосвязь между плотностью энергии аккумулированной 
средою после взрыва и величиной начального удельного импульса в любой точке с координа-
тами x,y,z. Так как величина начальной скорости, возникающей в среде после взрыва, непосред-
ственно связана с импульсом внешних сил, то) формула (12) может быть записана в виде 

2

2
oUq .     (13) 

Из выражения (13) следует, что плотность энергии в произвольной точке разрушаемой сре-
ды, прямо пропорциональна квадрату величины начальной скорости в этой точке, полученной в 
результате импульсного взрывного воздействия заряда взрывчатого вещества. 

Графически зависимость (13) представлена на рис. 1, где сi=с(ρ) функционально зависит от 
плотности рассматриваемой среды [3]. 

 

Рис. 1. Зависимость между плотностью энергии и начальным 

полем скоростей в разрушаемой среде 
 

Согласно[5,7,8,9] величина энергии дробления при 
изменении размера куска от Х до х равна 

Х

x

кdxxAW . 

Выводы. Полученны закономерности импульсного 
воздействия взрыва, связанного с общим балансом 
энергии сообщаемой разрушаемой среде. Они могут 
служить шкалой оценки эффективности разрушающего 
действия скважинных зарядов, взрываемых одновре-
менно или через определенное замедление. 

Установлена зависимость между плотностью энергии и начальным полем скоростей в раз-
рушаемой среде. 
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АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ТУРБОМЕХАНІЗМОМ  

Мета. Теоретичне обґрунтування, розробка та дослідження роботи системи автоматизованого керування меха-

нізмами, що відносяться до турбомеханізмів та реалізують спосіб, який дозволяє зменшити кількість спожитої елек-

троенергії з мережи живлення. 

Методи дослідження. Для аналітичних досліджень використані підходи, що визначають основні  математичні 
вирази для напруги на статорі електродвигуна турбомеханізму  після відключення від живлячої мережі. Використо-

вуючи математичні залежності за допомогою додатку Mathcad  оцінено вплив параметрів на роботу системи. 

Наукова новизна. Для зменшення кількісті спожитої електроенергії з мережі живлення турбомеханізмом за-

пропоновано автоматизовану систему управління, до складу якої входять: перетворювач частоти, програмований 

контролер, комутатор, датчики тиску газоповітряного потоку і напруги живлення на генераторі. Уперше запропоно-
вано використовувати технологічні особливості турбомеханізму, який має  канал для відводу повітря і газу, що до-

зволяє виробляти електричну енергію, перетворюючи механічну енергію від потоку відпрацьованих, вивільнених 

або видуваємих газів та повітря технологічної установки. 

Практична значимість. Використання запропонованого способу знизує споживання електроенергії з живлячої 
мережі технологічною установкою за рахунок врахування особливостей її роботи. Результати досліджень, схема 

повітряного тракту технологічного об’єкту та структура автоматизованої системи управління турбомеханізмом може 

бути використана проектною організацією  або при впровадженні в діючі промислові установки. 

Результати. Запропонований метод економії електричної енергії, суть якого полягає в тому, що він дозволяє 

зменшити кількість спожитої електроенергії з мережі живлення електродвигуном за рахунок використання енергії 
газовоздушного потоку відпрацьованих, вивільнених або видуваємих турбомеханизмов технологічної установки, що 

перетворюється за допомогою генератора в електричну енергію. Представлені теоретичні дослідження та отримані 

математичні  залежності для визначення електрорухомої сили, яка з часом зменшується по абсолютній величині та 

частоті,  часу вибігу турбомеханізму після відключення статора електродвигуна від живлячої мережі, що залежить  

від кутової швидкості та зміни фазового кута зміщення струму й зсуву фазового кута від сумарної напруги. 
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Постановка проблеми. До турбомеханізмів відносять вентилятори, насоси, повітродувки, 
димососи, компрессори та ці машини знаходять масове застосування. Їх використовують для 
нагнітання або видалення повітря в шахтах, у кар’єрах, або підприємствах, небезпечних по пи-
лу і газу, або для допоміжного провітрювання їх ділянок (крил, панелей та ін.), конвеєрних ви-
палювальних машинах на фабриках огрудування, у житлово-комунальному господарстві в сис-
темах водопостачання, водовідливу і теплозабезпечення, а також застосовують сільському гос-
подарстві та побуті. Їх відносять до технологічних об’єктів, які споживають значну частину 
електроенергії, що виробляється в країні, та в основному витрачається на електричний привід 
цих механізмів. Так, як турбомеханізми є енергоємними порівняно з іншими технологічними 
об’єктами і агрегатами підприємства, тому вони потребують економії електроенергії. Один із 
шляхів зниження споживання електроенергії з мережі може бути досягнена за рахунок оптимі-
зації технологічного процесу засобами електроприводу. Технічна досконалість і економічність 
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електроприводів турбомеханізмів у технологічному процесі в значній мірі визначають їх раціо-
нальне використання електроенергії. Економічність електроприводу дозволяє турбомеханізмам 
виробляти роботу, необхідну за технологічними умовами, з високими енергетичними показни-
ками та найменшими енергетичними затратами. Особливо важливим є те, що вартість енерго-
носіїв постійно зростає, тому існує  проблема енергозбереження, яка повинна вирішуватись 
всіма засобами, у тому числі, і засобами електропривода. Один із шляхів зниження споживання 
електроенергії з мережі може бути досягнений за рахунок раціонального споживання основної 
електричної енергії та використання особливостей роботи турбомеханізмів. Тому тема статті є 
актуальною і має наукове і практичне значення.  

Аналіз досліджень та публікацій. Тема енергозбереження та енергоефективності при ро-
боті турбомеханізмів є однією з основних тем, що в даний час обговорюються фахівцями. Так 
вирішенню цієї проблеми присвячено підготовлений НАН України праця «Стратегія енергоз-
береження в Україні ...», яку видано в 2006 році та вказано, що важлива роль у вирішенні цієї 
проблеми належить електроприводу, що споживає близько 70% всієї вироблюваної електроене-
ргії [1]. У рішенні проблеми енерго- ресурсозбереження в Україні засобами електроприводу 
взяли участь провідні технічні вузи країни, багато підприємств та організацій. Для зниження 
споживання електроенергії ними  запропоновані різні способи та пристрої для реалізації. Вели-
ка робота з розвитку теорії та створення систем енергоефективного управління технологічними 
комплексами в різних галузях на основі сучасних систем автоматизованого електроприводу і 
автоматики проведена в інституті електродинаміки  Національної академії наук України, Наці-
ональному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Національ-
ному гірничому університеті України (НГУ України), Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут», Донецькому національному технічному університеті,  
Національному університеті «Львівська політехніка», та інших [2-4]. У роботах цих навчальних 
закладах показано застосування в електроприводах турбомеханізмів перетворювачів частоти, 
що  дозволить регулювати кількість обертів електродвигунів турбомеханізмів, тим самим істо-
тно скорочуючи споживану ними електроенергію. З додаткових плюсів такої системи є змен-
шення рівня шуму системи, зниження пускових струмів, підвищення ресурсу роботи електрод-
вигунів, тощо. Найбільш часто використовуються перетворювачі частоти фірми Schneider 
Electric типу Altivar  [5].   

Існує інший спосіб отримання електроенергії у метрополітені, який включає операції по 
створенню повітряних потоків, перетворенню механічної енергії, вимірюванню та передачі 
струму на відстань, що перетворення механічної енергії в електричну здійснюється шляхом 
штучного створення повітряних потоків від електропоїзда, що рухається, подачі їх через повіт-
ровід, камеру на лопаті вентилятора, обертовий момент котрого одночасно приводить у дію вал 
електрогенератора, що виробляє електроенергію [6].  Недоліком даного способу є те, що не по-
вністю використовується потік повітряних  мас, котрі виникають у наслідок руху електропоїз-
ду, що знижує ефективність отримання електроенергії. При реалізації цього способу необхідно 
додатково формувати потік повітряних мас на лопаті вентилятора (турбіни), що суттєво знижує 
коефіцієнт корисної дії перетворення повітряних мас у механічну енергію та додатково потре-
бує матеріальних і фінансових витрат. 

Як показує аналіз відомих способів і пристроїв для керування електроспоживання, кількість 
публікацій збільшується. Більших із них використовуються  для зниження непродуктивних ви-
трат електроенергії побутовими і виробничими споживачами [7-10]. Відомий спосіб роботи віт-
роенергетичної системи, який полягає в тому, що в башті системи формують конфузорними ка-
налами в вертикальному каналі висхідний вихровий вітровий потік,  який в подальшому обертає 
в цьому каналі щонайменше одне вітроколесо перетворювача енергії. За цим способом передача 
теплової енергії вітровому потоку в вертикальному каналі та його конфузорних каналах здійсню-
ється розпилюванням в них краплинок нагрітої в резервуарі води [11].  Основним недоліком цьо-
го способу роботи вітроенергетичної системи є недостатня ефективність використання вітрового 
потоку, що обумовлено його низькою кінетичною енергією при формуванні вітрового потоку в 
вертикальному каналі вихровим, який потребує велику швидкість зовнішнього вітрового потоку. 
А це також обумовлює низьку температуру вітрового  потоку в нижній частині витяжних труб, і 
як наслідок цього, низьку швидкість його і відповідно низьку кінетичну енергію при проходженні 
до вітроколіс відповідно в першій та другій витяжних трубах. 
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Формулювання мети роботи. Метою даної статті є надати варіант розробки та досліджень 
роботи системи автоматизованого керування механізмами, що відносяться до турбомеханізмів 
та реалізують спосіб, який дозволяє зменшити кількість спожитої електроенергії з мережи жив-
лення, забезпечуючи виконання вимог, що пред’являються до технологічних об’єктів.  

Викладення матеріалу та результати досліджень. Прагнення до створення, надійного, 
простого і економічного за енергетичними показниками електродвигуна для управління турбо-
механізму призвело до розробки імпульсного методу для економії електричної енергії. Суть 
методу полягає в тому, що він дозволяє зменшити кількість спожитої електроенергії з мережі 
живлення електродвигуном за рахунок використання енергії газовоздушного потоку відпрацьо-
ваних, вивільнених або видуваємих турбомеханизмов технологічної установки, що перетворю-
ється за допомогою генератора в електричну енергію. Представлена автоматизована система 
управління турбомеханізмом, який формує в каналі потік для відводу повітря і газу через тракт 
технологічного об'єкта та за допомогою програмованого контролера і комутаторами керують 
електроспоживання балансується турбомеханізму від мережі живлення і від генератора енергії. 
При цьому використовується датчик тиску, який фіксує значення тиску в каналі відведення по-
вітря і газу, в який встановлений також повітряний гвинт механічно пов'язаний з ротором гене-
ратора, обертаючись з певною частотою обертання перетворює механічну енергію в електричну 
[12-14]. 

Момент електродвигуна періодично змінюється від деякого значення, що перевищує ста-
тичний, до значення меншого статичного таким чином, що в усталеному русі середнє значення 
моменту двигуна одно статичному моменту турбомеханізму. Періодичні зміни моменту елект-
родвигуна, супроводжуються змінами швидкості в певних межах. При цьому середня швид-
кість підтримується на деякому заданому рівні. Необхідне значення середньої швидкості елект-
родвигуна забезпечується зміною співвідношенням тривалості його роботи з різними парамет-
рами напруги живлення статора  за час повного циклу. 

Для дослідження роботи автоматизованої системи управління турбомеханізмом розглянемо 
спрощену схему повітряного тракту технологічного об’єкту, що надана на рис.1,а, та роботу 
системи керування, що пояснюється тахограмою – на рис.1,б, на якому позначено: ωmin, ωmax – 
мінімальна й максимальна швидкості обертання ротора та Рам й Раг – активна потужність, що 
споживається від мережі з час tам, та активна потужність, що споживається від генератора за 
час tаг асинхронним електродвигуном. Час tам складається з часу роботи електродвигуна t роб 
дв і  часу паузи t паузи дв, коли він відключений від живлячої мережі, а час tаг також має час 
роботи генератора t роб гн і час паузи - t паузи гн.  

Газоповітряний  тракт технологічного об’єкту складається з труби 1 і каналу 2 для відводу 
повітря та газу. У канал 2 встановлені: турбомеханізм 3 механічно з’єднаний з електроприво-
дом 4, який має асинхронний електродвигун, що управляється перетворювачем частоти, повіт-
ряний гвинт 5, який механічно пов'язаний  з  виходом генератора 6 змінного струму, вихід яко-
го через датчик 7 напруги підключений до входу комутатора 8. У систему також входить дат-
чик 9 тиску повітряного потоку, який одночасно з датчиком 7 напруги  підключені до входів 
програмованого контролера 10, що керує роботою комутатора 8. Електропривод 4 живиться 
через комутатор 8 від мережі або генератора 6.  

Рис. 1. Схема повітряного тракту технологічного об’єкту а та робота системи керування б 

Автоматизована система управління турбомеханізм 3 працює наступним чином. З початку 

   а       б 
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напруга живлення з електричної мережі через комутатор 8 подається на електропривод 4 тур-
бомеханізму 3, який створює в каналі 2 газо-повітряний потік. У каналі 2 датчик тиску 9 повіт-
ряного потоку фіксуватиме збільшення його тиску. Газоповітряний потік спричинить механічні 
обертання повітряного гвинта 5 встановленого в каналі 2. При збільшені  швидкості обертання  
у повітряного гвинта 5 автоматично вибирається найкращий кут атаки лопатей, що дає змогу 
максимально збільшити швидкість його обертань. Повітряний гвинт 5 механічно з’єднаний з 
валам ротора генератора 6, який обертається з частотою обертання повітряного гвинта 5, перет-
ворюючи механічну енергію в електричну. Програмований контролер 10 обробляє сигнали 
отримані від датчиків 7 напруги і тиску 9 повітряного потоку та формує сигнали управління 
для комутатора 8, який  по черзі переключає подачу напруги живлення на перетворювач часто-
ти електропривода 4 чи від живлячої мережі, чи від генератора 6. При відключені електропри-
вода 4 від живлячої мережі ротор асинхронного електродвигуна продовжує обертатися, тобто 
він має час вільного вибігу та  переходить в генераторний режим. Процес роботи автоматизо-
ваної системи управління турбомеханізмом 3 пояснюється осцилограмами  виконаними за до-
помогою додатку Mathcad і наданими на рис. 2. Тут позначене: F1(t) – осцилограма при живле-
ні електродвигуна від мережі, F2(t) – осцилограма вихідної напруга генератора, F3(t) – осцило-
грама  живлячої напруги електродвигуна, tроб дв, t роб гн – відповідно час роботи електродви-
гуна та генератора, t паузи дв, t паузи гн – відповідно час паузи відключення електродвигуна та 
генератора. Якщо змінювати фазовий кут зміщення струму генератора 6, наприклад на 60

0 
(рис. 

2а) ,то як видно з осцилограми F4 (t) сумарна напруга на статорі електродвигуна  суттєво змі-
нюється. Чим більше буде зсув фазового кута струму генератора, тим менша буде сумарна на-
пруга. На рис .2б  надана залежність зсуву фазового кута від сумарної напруги генератора та 

турбомеханізма 3. Для зрівняння обрано напруги з амплітудою у 100В, 150В, 220В і 380В 2  
та зсув фазового кута струму 0, 45, 90, 120, 135 та 180 . За його допомогою можна обрати задо-
вільний режим роботи для електродвигуна.  

Рис. 2. Зміна фазового кута зміщення струму  а та залежність зсуву фазового кута від сумарної напруги б 

 

Під час подачі номінальної синусоїдальної  напруги живлення з мережі на електродвигун 
електропривода 4 (F1(t)) в канал відводу 2 турбомеханізм нагнітає повітря, створюючи газопо-
вітряний потік, який контролюється датчиком тиску 9. Цей потік призведе до руху гвинта 5, 
який встановлений в каналі 2 і з’єднаний механічно з генератором змінного струму 6. Генера-
тор перетворює повітряну енергію в електричну (F2(t)), що видно з осцилограми, наданої на 
рис. 1а. При досяганні необхідного тиску на датчику тиску 9 і достатньому рівня напруги на 
виході генератора, контролер 10 фіксує ці значення, та здійснює управління комутацією. Для 
цього комутатор 8 відключає  електродвигун від живлячої мережі та переключає його обмотки 
на напругу від генератор (F2(t)), яка складається з ЕРС електродвигуна, що працює на вибігу. 

Напруга на статорі електродвигуна турбомеханізму 4 після відключення від живлячої ме-

    а        б 
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режі не зникає, так як на обмотках статора електродвигуна існує ЕРС, яка з часом зменшується 
по абсолютній величині та частоті (F1(t)). Одночасно зменшується повітряний потік у каналі 2, 
внаслідок зменшується змінна напруга, що знімається з генератора 6 (F2(t)). 

Вибіг від кутової швидкості ω1=(1-s1)ωо до ω2=(1-s2)ωо<ω1, тобто залежить від кутової 
швидкості та визначається наступним чином [14] 
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де Ммех - момент робочого опору турбомеханізму 3; TJ - постійна інерції   агрегату, яка визнача-
ється сумою махових моментів асинхронного електродвигуна і механізму турбомеханізму 3; 
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); S1, S2, Sкр - відповідно  ковзання, що відповідають першій та 

другій швидкості обертання ротора,  та критичне ковзання, що визначається відношенням акти-
вного до індуктивного опорів  обмоток статора електродвигуна. 

Усталене ковзання залежить від критичного ковзання та визначається так   
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Повторне підключення електродвигуна до живлячої мережі (відновлення живлення), як і 
попереднє, приводить до його повторного пуску. Час розгону t p від кутової швидкості ω1=(1-
s1)ωо до ω2=(1-s2)ωо>ω1 визначається так [5]   
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При цьому програмований контролер 10 забезпечує подачу цих напруг живлення на обмот-
ки електродвигуна електропривода 4 синхронізовано по частоті з урахуванні ЕРС, що виникає  
в обмотках електродвигуна в паузах між перемиканнями. В асинхронному двигуні, внаслідок 
швидкого загасання ЕРС, гальмівний момент практично не викликає додаткового гальмування, 
тому в розрахунках  не враховується. Додатковим фактором на механічні обертання повітряно-
го гвинта 5, встановленого в каналі 2, впливає природна тяга, величина якої залежить від техні-
чних параметрів і конструктивних особливостей газоповітряного тракту технологічного 
об’єкту. ЕРС обертання електродвигуна, індукована в статорі обертовим полем струмів ротора, 
визначається зі співвідношенням 
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де Lm, Lp – відповідно індуктивності головного потоку  і повна індуктивність ротора електрод-
вигуна; S, ωо - ковзання і синхронна частота обертання ротора. 

Постійна загасання вільного струму ротора, обумовлює характер зниження ЕРС обертання 
АД і визначається виразом 

00/I/ pНфppp rKUrLT , 

де rp - активний опір обмотки ротора електродвигуна; Uф, Іо -  відповідно фазна напруга статора  
в режимі холостого ходу і струм холостого ходу електродвигуна; KН  - коефіцієнт, що враховує 
насичення магнітної системи електродвигуна. 

Висновки. Запропонований спосіб автоматизованого керування механізмами, що відносять 
до турбомеханізмів, частково живиться від мережі та одночасно, коли він відключений від неї, 
використовує електричну енергію генератора, що виробляється від потоку відпрацьованих, ви-
вільнених або видуваємих газів та повітря турбомеханізмом технологічної установки. Для зме-
ншення кількісті спожитої електроенергії з мережі живлення турбомеханізмом запропоновано 
автоматизовану систему управління, до складу якої входять: перетворювач частоти, програмо-
ваний контролер, комутатор, датчики тиску газоповітряного потоку і напруги живлення на ге-
нераторі.  
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The problem and its connection with the scientific and practical tasks.  Occupational disease 
is a pathology that occurs under the influence of adverse factors of production environment and labour 
process [1-10]. The share of professional pathology among other nosology forms of diseases is much 
lower, but this does not diminish its social importance. The emergence of the disease in working age 
do not only leads to lower employment of potential employee, but also to a number of social, moral 
and economic issues. Often the development of professional pathology leads to sustained disability of 
the patient. 

Research and publications analysis. The analysis of occupational diseases for the period from 
2007 to 2014 years at mining enterprises of Kryvbas, a typical process, production areas (shops) and 
equipment specific to this industry was carried out. Materials for analysis were proposed from the 
State Statistics Service of Ukraine and scientific - production magazine «To assist labour protection 
specialist». All data on occupational diseases are of relative values (10 000 employees) [1-10]. 

Formulation of the problem. The occupational disease - a pathology that occurs under the in-
fluence of adverse factors of production environment and workflow [1-10].  

The relative density of professional pathology among other nosology forms of diseases is much 
lower, but this does not reduce its social importance. The emergence of the disease in working age 
leading not only to lower employment potential of employee, but also to a number of social, moral and 
economic issues. Often the development of professional pathology leads to sustained disability of the 
patient. 

Presentation of the material and results. According to the State Statistics Service of Ukraine, 
the results of periodic medical examinations of workers engaged in hard work, work in harmful or 
dangerous conditions for 2011- 2012 years of Kryvyi Rih in harmful conditions in industrial Kryvbas 
is 62 thousand workers, more than 13,000 women, representing 46% of workers in industrial cities.  

In particular, in the dusty conditions 22-23% work of people, higher noise levels - 25-27%, vibra-
tion - 7%, in conditions of harmful microclimate – 12,4%, exceeding chemicals - 7-8%, severity and 
intensity of the work process - 22-23%.  

In addition, there is a combined effect of the above factors, which increases their harmful properties. 
On average, in the industrial city every worker is operating under the conditions of excess of at 

least of three different factors of production environment and labour process [1-10]. 
As is known, harmful and difficult conditions in the workplace are gradually causing changes in 

an organism of employees, so it is necessary to consider the fact that the diagnosis of occupational dis-
ease isn’t established during periodic medical examinations, while the direct call to hospitals [10]. 

Urgent occupational diseases mainly appear in the short-term impact of adverse factors such as 
blennosis of eyes that arise from exposure to the ultraviolet rays a of voltage arc.  

Chronic occupational diseases lead to development of workers chronic dust bronchitis, pneumoconio-
sis, silicosis, bronchitis, lum-
bar-sacral radiculopathy, de-
forming arthrosis, sensorineu-
ral hearing loss and etc. 

A significant excess lev-
el of noise and vibration can 
lead to development of work-
ers in occupational vibration 
disease and cochlear neuritis. 
The main diseases in combi-
nation to include chronic dust 
bronchitis - 40% of disease 
support - skeletal system 
(diseases of the musculoskel-
etal system (lumbar-sacral 
radiculopathy, deforming 
arthrosis) - 33% sensorineural 
hearing loss - 25%, vibration 
disease - 13% [10]. 
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Fig. 1. - The state of occupational diseases for the nine months of 2014 at the mining 

enterprises of c. Krivoy Rog 
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Analysis of occupational diseases for the last 9 years (2009-2016 y.) indicates the absence stable 
trends of growth or decline. 

In 2009-2015 years in underground mining, steel, coke, ferroalloy, pipe manufacturing, non-fer-
rous metal, manganese industry as well as the ancillary businesses at risk about the possible detection 
of occupational diseases are workers between 26 and 29 years, and employees with experience from 3 
to 9 years, depending on the action of harmful factors on the workers. The occupational diseases basi-
cally are got by workers in age from 30 to 60 years, and workers with experience from 9 to 25 years or 
more [10]. 

Analysis of injury statistics show, that a significant increase in incidence was observed in 2011 
and from 2013 to 2015, namely during underground mining such as silicosis, siderosilicosis at enter-
prises PISC «KZRK», PISC «ЄVRAZ SUKHA BALKA»; vibration disease - PISC «KZRK», PISC 
«ЄVRAZ SUKHA BALKA», Batkіvschina mine; dust bronchitis - PISC «KZRK», PISC «ЄVRAZ 
SUKHA BALKA», Batkіvschina mine; sensorineural hearing loss - PISC «ЄVRAZ SUKHA BAL-
KA», Batkіvschina mine; Jovtneva mine, Gvardіiska mine; lumbar-sacral radiculopathy - PISC 
«ЄVRAZ SUKHA BALKA», Batkіvschina mine.  

The reasons for such a sharp increase in occupational diseases can be: work in extreme condi-
tions, complex action intense, harmful and dangerous factors; uniformity of work; repetitive move-
ments by restricted muscle groups; awkward position of the body, the rapid pace of work; deepening 
of mining operations; using more powerful instruments; a decrease in the efficiency of ventilation; 
increasing intensity of labour; time of the shift; presence of night shift and more. 

Fig. 2. - The state of occupational diseases for the nine months of 2015 

at the mining enterprises c. Krivoy Rog 

Availability of a complex adverse factors, which present in 

the production process is accompanied by risks and increases 

the probability of damage to the health of the workers during 

the performance of work duties. 
Under the definition of risk not only a thorough examina-

tion of all existing in the enterprise factors that could harm 

workers or to other people are understood, but also the oppor-
tunity to determine whether all restrictive measures are taken or 

should be taken additional steps to prevent danger.  

As required by art 6 by Act of Ukraine "On occupational 

health and safety", employees are entitled to occupational 
health and safety during the work. Moreover, in art 13 by Act 

of Ukraine «On occupational health and safety»: ―The employ-

er must create a workplace in each structural unit in accordance 
with the conditions of regulations, and to ensure observance of 

legislation on the rights of workers in field of occupational health and safety‖ [11]. 

To monitor the risks it’s, necessary to develop a process to identify and control operations and, in 
some cases, local instructions to reduce the risk.  

The instruction should describe how to implement the relevant types of work operations transi-

tions. If necessary - to include in their for workers criteria, such as acceptable levels of noise, vibration 

and M.A.C.  
The procedures also should specify what action should be committed in excess of such criteria. It 

is important to develop a system based on officially established requirements (according to established 

norms - requirements § 4.3.3 by.  
The Standard OHSAS), because for workers criteria’s (their numeric value) it is recommended to 

set slightly below officially acceptable levels. In this case, if there is excess of the acceptable level and 

at the enterprise there will remain possible to perform actions to support officially established compli-

ance. 
If the workers criteria’s coincide with officially established, the enterprise will break officially es-

tablished responsibility before beginning any action. 
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In working criteria there must also support the basic parameters of safety and continuously man-
age them. Basic security options the parameters, exceed the level that paralyzes working model of se-

curity. 

Conclusions. Therefore, summing up, one can state the following: 
Despite the reconstruction and rigging of the modern, many enterprises the main production assets 

are characterized by over-limit wear and outdated technology and equipment.  

Depreciation of industrial assets including of machinery and equipment at many enterprises attain 
for 60-70 and even 90% [15]. 

The complex of harmful factors in its entirety is determined at underground mining of iron-

ore.  

By professions that are in areas with the most harmful factors they include shaftmen, drivers of 
the drill rig, stope miners, timbermen. Among the most hazardous factors are : dust, noise, vibration, 

gravity labour and humidity [13]. 

Conducted the statistical analysis of occupational disease, is necessary for the subsequent choice 
of methods of analysis-detected reasons and other circumstances [12]. 
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ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 

Мета. Розробка та дослідження роботи шахтної вітроенергетичної установки, що працює від газо-повітряного 

потоку, що видувається вентилятором головного провітрювання із шахти. 

Методи дослідження. Аналіз структурної схеми автоматизованої системи керування вітроенергетичною уста-
новкою, елементами якої управляє мікроконтролер по сигналам датчиків. Запропонувати методику підбору  оптима-

льного розташування повітряного гвинта від кордону перетину до виходу газоповітряного потоку з вентилятора го-

ловного провітрювання. Для дослідження використовувати SCASA-система, яка забезпечує в реальному часі моніто-

ринг та управління вітроенергетичною установкою. 

Наукова новизна. Використання вентиляційних газо-повітряних потоків вентиляторами головного провітрю-
вання шахт із перетворенням цих потоків енергії в електричну дає реальну  можливість генерувати і використовувати 

електричну енергію для власних потреб гірничих підприємств. 

Практична значимість. Розробка й реалізація на практиці запропонованої вітроенергетичної установки дозво-

лить здійснювати автономне живлення низки приймачів електричної енергії гірничих підприємств, що вирішить 

питання зменшення собівартості видобутку корисних копалин. 
Результати. Обґрунтована доцільність розробленого способу використання шахтної вітроенергетичною уста-

новки, що працює від газо-повітряного потоку  і видувається вентилятором головного провітрювання шахти. Показа-

но реальну можливість перетворення газо-повітряного потоку  енергії в електричну, генерувати її і додатково вико-

ристовувати для власних потреб гірничих підприємств. Встановлено, що  вихідна напруга електродвигуна виникає за 

рахунок дії постійного газо-повітряного потоку, при цьому додаткового підвищення продуктивності вентилятора 
головного провітрювання практично не потребує, тому що вона залежить від розташування  газо-повітряного гвинта 

до кордону виходу вентиляційного потоку з вентилятора головного провітрювання. Визначено коефіцієнт, який  

враховує втрати повітря через відстань розташування повітряного гвинта від кордону перетину до виходу газоповіт-

ряного потоку з вентилятора головного провітрювання. Як показали дослідження, цей коефіцієнт змінюється від 1,12 

до 1, 0 і залежить від статичного тиску в робочій зоні. 
Ключові слова: гірниче підприємство, вентилятор головного провітрювання, повітряний потік, електродвигун,  

генератор, контролер, комутатор, повітряний гвинт, датчик. 
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Постановка проблеми. Гірничі підприємства, до яких відносяться залізорудні та вугільні  
шахти, неможливо без використання примусової вентиляції. Подача повітря в гірничі виробки 
шахти повинна бути безперервною і в достатньому обсязі, а її припинення приводить до зупин-
ки технологічного процесу. Видобуток корисних копалин приводить до того, що в атмосферу 
гірських виробок виділяється велика кількість шкідливих речовин у вигляді газів і пилу та ця 
ситуація значно посилюється додатковим виділенням тепла й газів із корисної копалини і порід, 
тому з'являється необхідність боротьби з цими шкідливими явищами шляхом їх розрідження до 
безпечних концентрацій подачею повітря у шахтні виробки. Це вимагає провітрювання шахти, 
що виконується за допомогою вентиляторів головного провітрювання (ВГП), які забезпечують 
роботу машин і механізмів, безпеку і життя людей, які працюють в шахті.  

Сучасні залізорудні та вугільні шахти провітрюються різними типами ВГП, що утворюють з 
внутрішньошахтними виробками схему провітрювання. Як відомо, на електричний привід ВГП 
витрачається до 10 %  від усієї  електроенергії, що йде на обслуговування шахти. У зв’язку з цим, 
актуальними питаннями, що вимагають вирішення, є дослідження, присвячені зниженню спожи-
вання електроенергії з мережі ВГП, враховуючи не тільки її раціональне споживання, а й викори-
стання особливостей роботи вентилятора.  

Сьогоденна - стійка тенденція щорічного зростанням цін на виробництво електричної енер-
гії, а також впливом екологічних обмежень, що постійно зростають, то актуальнішим постає 
завдання збільшення обсягів її отримання. Тому тема статті є актуальною,  має наукове і прак-
тичне значення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як показує аналіз науково-технічної і патент-
ної літератури, кількість публікацій збільшується в напрямку зниження непродуктивних витрат 
електроенергії побутовими і виробничими споживачами [1-3].  

                                                                 

© Лобов В.Й., Лобова К.В., Попсуйко Н.В., 2017 



 

Гірничий вісник, вип. 102, 2017 201 

Для зниження споживання електроенергії використовують відомі способи та пристрої для 
їх реалізації [4-8]. Велика робота з розвитку теорії та створення систем енергоефективного 
управління технологічними комплексами в різних галузях на основі сучасних систем електро-
приводу і автоматики проведена в університетах України [9] та знайшла відображення в зако-
нах України про електроенергетику [10]. Інші автори пропонують для зниження електроенергії 
при часткових навантаженнях змінювати швидкості обертання колеса турбомеханізму, або ви-
користовувати направлені апарати, які при постійній швидкості обертання впливають на 
гідравлічну його роботу [11,12].  

Інші роботи пропонують способи, що використовують вітроенергетичні установки (ВЕУ) 
та інші [13-18]. Основним недоліком відомих способів роботи вітроенергетичних установок є 
не ефективне використання вітрового потоку, що обумовлено його низькою кінетичною 
енергією та потребує велику швидкість зовнішнього вітрового потоку. 

Існує також відомий спосіб роботи вітроенергетичній установки, який полягає в тому, що в 
башті установки формують конфузорними каналами в вертикальному каналі висхідний вихро-
вий вітровий потік, який в подальшому обертає в цьому каналі щонайменше одне вітроколесо 
перетворювача енергії. По цьому способу передачу теплової енергії вітровому потоку в верти-
кальному каналі та його конфузорних каналах здійснюють розпилюванням в них краплинок 
нагрітої в резервуарі води [19], тому використання в промислових умовах проблематично.  

У патенті [20] пропонується спосіб отримання електроенергії у метрополітені, який вклю-
чає операції по створенню повітряних потоків, перетворенню механічної енергії, вимірюванню 
та передачі струму на відстань, що перетворення механічної енергії в електричну здійснюється 
шляхом штучного створення повітряних потоків від електропоїзда, що рухається, подачі їх че-
рез повітровід, камеру на лопаті вентилятора, обертовий момент якого одночасно приводить у 
дію вал електрогенератора, що виробляє електроенергію.  

Недоліком даного способу є те, що не повністю використовується потік  повітряних мас, які 
виникають у наслідок руху електропоїзду, що знижує ефективність отримання електроенергії. 

Як показує аналіз відомих способів, що очікуваний ефект від впровадження можливо дося-
гти лише за умови використання та впровадження ВЕУ в промисловості, сільському господарс-
тві та побуті.  

Цікавим в цьому напрямку можуть бути вентилятори головного провітрювання шахт, де 
згідно з технологією ведення гірничих робіт постійно присутній сформований читко направле-
ний газо-повітряний потік з його сталими параметрами.  

Формулювання мети роботи. Метою даної статті є надання варіанту розробки та до-
сліджень роботи системи автоматизованого управління шахтною ВЕУ, що працює від газо-
повітряного потоку, що видувається ВГП із шахти та живить виробленою електричною 
енергією споживачів шахти з розробкою теоретичних аспектів та практичних рішень. 

Викладення матеріалу та результати досліджень.  ВЕУ використовує газо-повітряні по-
токи при роботі ВГП, що працює в режимі всмоктування цих потоків із шахти. За результатами 
дослідження в межах ВГП виділено характерний перетин 0-0 в потоці газ-повітря, що є кордо-
ном між вентиляційної установкою та атмосферою. Для ефективного функціонування ВЕУ га-
зо-повітряний потік, що відсмоктується ВГП із шахтної мережі, направляються на повітряний 
гвинт, що розташований в перетині 0-0 та який механічно пов'язаний з ротором синхронного 
генератора з постійними магнітами. Тому необхідно враховувати вплив на загальну роботу 
ВГП при встановлені повітряного гвинта в перетині 0-0 в потоці газ-повітря. Депресія ВГП 
визначається наступним виразом 

00hhhh ВГПшмВ .     (1)  

У виразі (1) позначено: hв - депресія вентилятора, Па; hшм - депресія шахтної мережі, Па;  
hвгп - втрата тиску у вентиляційній установці, Па; h0-0 - втрата тиску на перетині 0-0, Па. 

Продуктивність ВГП повинна забезпечувати провітрювану шахту необхідною кількістю 
повітря, компенсувати втрати останнього через надшахтні будівлі вентиляційні канали ВГП та 
втрати на використання ВЕУ 

ВЕУвубшмВ QQQQ ,     (2) 
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де Qшм - витрата кількості повітря для забезпечення ВГП шахтної мережі, м
3
/с; Qвуб - втрати 

кількості повітря у вентиляційних каналах ВГП і через надшахтну будівлю; QВУЕ - втрати кіль-
кості повітря на роботу ВЕУ. 

Необхідна для провітрювання шахти кількість повітря  встановлюється розрахунком при 
проектуванні. Детальна методика розрахунку потреби в повітрі наведена в літературі [21].  

Зовнішні втрати повітря Qвуб і QВУЕ  для виразу (2) враховуються відповідними коефіцієнтами, в 
цьому випадку необхідна продуктивність вентилятора визначається за формулами 

вубшмВ КQQ ; 
ВЕУшмВ КQQ .      (3) 

Перший коефіцієнт Квуб у виразі (3) враховує втрати повітря через вентиляційні канали 
установки і надшахтну будівлю. Він приймається для ВГП, встановленого на скіповому стволі, 
рівним 1,25, клітьовому - 1,20, вентиляційному стволі (шурф), використовуваному для підйому 
і спуску вантажів - 1,30, вентиляційному стволі (шурф) без підйомних установок - 1,10 і штоль-
нях  без транспортування вантажів - 1,10 [21]. Другий коефіцієнт КВЕУ у виразі (3) враховує 
відстань L розташування повітряного гвинта від кордону перетину 0-0 до виходу газоповітря-
ного потоку з ВПГ. Як показали дослідження, цей коефіцієнт змінюється від 1,12 до 1, 0 і зале-
жить від статичного тиску в робочій зоні - Рст. На рис. 1 представлені залежності коефіцієнту 
КВЕУ від відстані L при зміни тиску Рст1<Рст2<Рст3<Рст4.  

Рис. 1. Залежність коефіцієнту КВЕУ від відстані L 

при зміни тиску  
 

Швидкість руху повітряних мас із ВГП 
визначається типом вентилятора та для її ро-
зрахунку використовується його продук-
тивність і параметри площини перетину 
вихідного каналу установки  та може досягати 
до 10 м/с.  

Для забезпечення технологічного процесу 
шляхом використання шахтного газо-

повітряного потоку для ВЕУ розроблено структурну схему автоматизованої системи керування 
(АСК) (рис. 2).  

Рис. 2. Структурна схема автоматизованої си-

стеми керування 
 

До складу ВЕУ входять: електропривод 
ВГП, що управляється від перетворювача 
частоти, повітряний гвинт, який з’єднаний 
валом із генератором змінного струму з 
постійними магнітами, підключений до дру-
гого перетворювача частоти, комутатори, 
які забезпечують подачу вихідної напруги 
від другого перетворювача до першого пе-
ретворювача або в живлячу мережу, якщо 
потужність генератора буде більш достат-
ньою. Управляє елементами автоматизова-
ної системи мікроконтролер по сигналам 
датчиків, які визначають навантаження 

електропривод ВГП, швидкість повітряного гвинта, потужність і частоту вихідної напруги ге-
нератора. Одночасно для забезпечення синхронізації з роботою генератора та безперебійності 
електропостачання споживачів використовуються датчики напруги та частоти живлячої мере-
жи. При цьому за допомогою другого перетворювача частоти виконується регулювання частоти 
і вихідної напруги якого стабілізується рівень електроспоживання підключених до нього спо-
живачів та живлення системи управління першого перетворювача частоти, включеного в 
ланцюги асинхронного електродвигуна ВГП.  

В АСК входить SCASA-система, яка забезпечує в реальному часі моніторинг та управління 
вітроенергетичною установкою, забезпечуючи споживачів живлячої  мережі стабільною напру-
гою з постійною частотою незалежно від зміни параметрів у будь-якій ланці системи. Для цьо-
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го запропоновано спеціальний алгоритм керування технологічним процесом при якому мікро-
процесор здатний підтримувати постійні вихідні параметри ВЕУ.  

Висновки. Використання вентиляційних газо-повітряних потоків ВГП шахт із перетворен-
ням цих потоків енергії в електричну є реальна можливість генерувати і використовувати елек-
тричну енергію  для власних потреб гірничих підприємств. Розробка й реалізація на практиці 
запропонованої ВЕУ дозволить здійснювати автономне живлення від них низки приймачів 
електричної енергії гірничих підприємств, що дозволить зменшити собівартість видобутку ко-
рисних копалин. Розроблений спосіб управління вихідною напругою синхронного генератора з 
постійними магнітами в складі ВЕУ за рахунок дії постійного газо-повітряного потоку додат-
кового підвищення продуктивності ВГП практично не потребує, тому що вона залежить від 
розташування  газо-повітряного гвинта до кордону виходу вентиляційного потоку з ВПГ. При 
цьому плавно регулювання значень вихідної напруги та її частоти автоматизована система ке-
рування буде відчувати при найменших змінах швидкості потоків або величини навантаження. 
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