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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТРАБОТКИ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СИСТЕМАМИ  
С МАССОВЫМ ОБРУШЕНИЕМ РУДЫ  
 

Предложена технология подземной разработки железорудных месторождений Криворожского железорудного 
бассейна в сложных горно-геологический условиях на больших глубинах. 

 

Для производителей стали в Восточной Европе железорудное сырье Украины считается 
традиционным. Если в недавнем прошлом потребности удовлетворялись за счет внутреннего 
производства и импорта из Швеции и бывшего СССР, то в настоящее время этот рынок все 
больше завоевывается рудой из Бразилии, в которой намечается существенное расширение 
мощностей. Наибольшие проблемы со сбытом будут иметь экспортеры из стран СНГ, предла-
гающие сырье соответствующего качества по более высоким ценам [1]. 

Количество добываемой подземным способом железной руды по горнорудным предпри-
ятиям Днепровского региона приведено на рис. 1.  

В Криворожском железорудном бассейне добы-
вается около 70 % товарной железной руды Украины. 

Затраты на добычу железорудного сырья в Кри-
ворожском бассейне с каждым годом увеличиваются. 
В основном это связано с увеличением глубины раз-
работки месторождений, а также с применением тра-
диционных систем разработок, табл. 1. Их недостат-
ком являются значительные: удельные затраты на 
проходку и поддержание подземных горных вырабо-
ток, потери и засорение руды, табл. 2.  

Основными технологическими показателями эф-
фективности горного производства являются качество 
добываемой рудной массы, уровень потерь руды и ее 
засорения пустыми породами, а также удельный объ-
ем проходки подготовительных и нарезных вырабо-
ток. Потери и засорение руды при добыче подземным 

способом в зависимости от применяемой системы разработки приведены в табл. 2. 
Таблица 1 

Глубина ведения и производственная мощность железорудных предприятий с подземным способом добычи 
 

Глубина, м 
Название 

предприятия 
Шахта 

разработки 
разведанных 

запасов 

Годовая произ-
водительность 
шахты, млн т 

Система разработки 

Юбилейная 1260-1180 2060 ПАО "Евраз 
Сухая Балка им. Фрунзе 1135-1060 1500 

3,33 
подэтажное обруше-
ние, камерные с обру-
шением целиков 

Родина 1315-1240 1765 подэтажное обрушение 

Октябрьская 1190-1115 2015 
этажно-камерная,  
подэтажно-камерная  

им. Ленина 1275-1200 1955 
ПАО "Кривбасс-
железрудком" 

Гвардейская 1270-1190 1990 

5,57 
камерная и с обруше-
нием руды и налегаю-
щих пород 

ПАО "ЦГОК" им. Орджоникидзе 527 - 1,60 камерная 
Арселор-Миттал им. Артем-1 1135-1060 - 1,33 подэтажное обрушение 

ПАО "ЗЖРК" Эксплуатационная 
640-740, 
740-840 

1600 4,50 
этажно-камерная с 
закладкой 

 

Из табл. 2 следует, что отчетные показатели потерь и засорения руды составляют соответ-
ственно 15-17 % и 10-14 %. Повышенные потери и значительное разубоживание приводят к 

                                                 
.  Ступник Н.И., Письменный С.В., 2012 

27%

38%

17%
8%

10%

ПАО "ЗЖРК"

ПАО "Кривбассжелезрудком"

ПАО "Евраз Сухая Балка"

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" ш.Артем-1

ПАО "ЦГОК" ш.им."Орджоникидзе"

 
Рис. 1. Удельный вес добычи железной руды 
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досрочной отработки горизонтов и увеличению удельного объема горно-капитальных работ по 
подготовке новых горизонтов, а также к снижению отпускной цены. 

Таблица 2 
Технико-экономические показатели систем разработок применяемых в Кривбассе 

 

Этажно-камерная система 
в том числе Наименование показателей 

итого камерный 
запас 

МКЦ 
потолочи-

ны 

Подэтажно-
камерная 
система 

Подэтаж-
ное обру-
шение 

Удельный вес в годовом объеме, % 35,0 - - - 20,0 45,0 
Удельный объем подготовительно-
нарезных выработок, м/т.т 

1,9 - 3,0 - - - 2,5 – 4,5 3,0 – 5,0 

Потери руды, % 16,4 4,0 27,9 42,9 15,9 14,7 
Засорение руды, % 13,0 9,6 23,0 11,2 11,4 6,5 

 

В Криворожском бассейне до глубины 2000 м балансовые запасы богатых железных руд 
превышают 1 млрд т. Свыше 50 % общих запасов сосредоточено в залежах мощностью от 20 до 
100 м. Рудные тела залегают под углом от 45 до 65. 

Физико-механические свойства богатых руд изменяются в широких пределах. Запасы руд с 
коэффициентом крепости по шкале проф. М.М. Протодъяконова f=34 составляют 24,6 %, 
f=56 - 51,1 %, f=710 - 16,6 % и с f = 11 и выше - 7,7 %. С глубиной крепость богатых руд су-
щественно уменьшается, что приводит к ухудшению условий ведения горных работ на боль-
ших глубинах.  

Отработка месторождений производится, как правило, различными вариантами камерных 
систем разработки и подэтажного обрушения (см. табл. 1). Они характеризуются повышенными 
потерями руды у лежачего бока, значительным засорением руды со стороны неустойчивого ви-
сячего бока (см. табл. 2). 

Проблемой снижения потерь и засорения руды при подземной разработке занимались на 
протяжении многих лет большое количество ученых. Однако на данном этапе развития горно-
добывающей промышленности до сих пор остается нерешенной. 

Было установлено [2], что при понижении горных работ свыше 1500 м при разработке ме-
сторождений традиционными системами разработки возможны горные удары. В связи с этим, 
научно-техническая задача по совершенствованию технологии отработки мощных залежей бо-
гатых железных руд на больших глубинах с углом падения залежи 45-60, обеспечивающей 
снижение потерь, трудоемкости работ и повышения качества добытой рудной массы является 
актуальной проблемой. 

При разработке железорудных месторождений подземным способом для снижения потерь 
руды и повышения качества в добытой рудной массе были предложены различные варианты 
систем разработки: камерные, с формированием подвижных монолитных перекрытий, бесцели-
ковая выемка, селективная выемка. При этом отработка блоков производится в две и более оче-
редей, что снижает интенсивность отработки месторождения, увеличивает сроки существова-
ния обнажений. Данные варианты систем разработок позволяют в значительной мере снизить 
потери и засорение обрушенной руды, однако себестоимость добычи полезного ископаемого, 
затраты на поддержание горных выработок увеличиваются. 

Для снижения потерь и засорения руды был предложен вариант системы подэтажного 
принудительного обрушения с защитным слоем переизмельченной руды на контакте с обру-
шенными породами, рис. 2. 

Сущность данной системы разработки заключается в следующем. Отрабатываемый блок 
делится на два технологических участка: I -предназначенный для массового обрушение рудно-
го массива; II - создание защитного слоя из переизмельченной руды.  

На контакте обрушаемой руды и вмещающими породами (у висячего бока рудной залежи) 
проходится дополнительно буровой штрек 1, служащий для создания защитного слоя. Со сто-
роны лежачего бока защитный слой переизмельченной руды создается путем разбуривания 
массива руды у висячего бока залежи веерами глубоких скважин 2. Для создания защитного 
слоя над основным запасом рудного массива в верхней части блока, используются ранее прой-
денные выработки вышележащих горизонтов 3,4. 

Обрушение основного запаса рудного массива производится на сформированную компен-
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сационную камеру в центре блока, после чего, с замедлением взрывают веера глубоких сква-
жин у висячего бока и над обрушенным блоком. 

Рис. 2. Система разработки подэтажного принудительного обрушения 
с применением защитного слоя обрушенной руды: 1 - буровой штрек; вее-
ра глубоких скважин для создания переуплотненного слоя руды; 3 - орт-
заезд вышележащего горизонта; 4 - горизонт скреперования 

 

При этом следует учитывать, что при отбойке массива на 
зажатую среду, основополагающим параметром является оп-
тимальная мощность отбиваемого слоя. 

Выполненными исследованиями установлено, что смеще-
ние зажимающего материала после взрыва первого ряда сква-
жин составляет 2,0-2,5 м и достигает 3,0 м при взрывании 4-5 
рядов скважин [3]. При средней крепости руды и мощных зале-
жах уплотнение массива происходит на ширину до 5-10 м. 

Для формирования защитного слоя параметры буровзрывных работ (линию наименьшего 
сопротивления и расстояние между концами скважин) необходимо уменьшить на 15-20 % по 
сравнению с таковыми при массовой отбойке основного массива. Перенасыщение взрывчатым 
веществом рудного массива периферийной зоны блока неизбежно приведет к дополнительному 
уплотнению первоначально отбитой рудной массы на 3-5 м. Мощность отбиваемого слоя руды 
у висячего бока и в верхней части обрушенного массива зависит от коэффициента первичного 
разрыхления основного массива и коэффициента его уплотнения [5]. Таким образом, мощность 
защитного слоя руды после ее отбойки с учетом подвижки зажимающей части основного мас-
сива определяется из выражения, м 

 рр1cл ККb=Δt+b=l 2слсл ,     (1) 

где bсл.- мощность отбиваемого слоя руды, м; Δt - толщина слоя подвижки основной части отбитого 
массива; Кр1 - коэффициент первичного разрыхления для переуплотненного слоя (принимается 1,2). 

Выпуск обрушенной руды начинает производиться с первого ряда выпускных отверстий, 
расположенных у лежачего бока, и продолжается до тех пор, пока эллипсоид разрыхления не 
внедрится в защитный слой обрушенной руды (что составляет 15-20 % от основного запаса вы-
емочного блока). При выпуске руды в обрушенном массиве формирование зоны разрыхления 
происходит по известным теориям выпуска [4]. После того, как эллипсоид разрыхления начнет 
внедряться в защитный переизмельченный слой руды, малая полуось эллипсоида разрыхления 
будет увеличиваться. Это приводит к уменьшению потерь руды в мертвой зоне у лежачего бока 
и увеличит общую зону выпуска. После этого выпуск обрушенной руды производится равно-
мерно-последовательно из последующих пар дучек. 

Исследования показали, что разубоживание зависит в основном от соотношения крупности 
пустых пород, толщины защитного слоя, а также коэффициента первичного разрыхления руды и 
почти не зависит от высоты выпускаемого слоя. При равном соотношении диаметра куска переуп-
лотненного слоя разубоживание начинается уже после выпуска 32 % чистой руды и достигает 59 % 
при извлечении 74 % рудной массы. При увеличении соотношения диаметра среднего куска до 0,5 
разубоживание начинается после выпуска 89 и 96 % чистой руды, при этом разубоживание состав-
ляет соответственно 9 и 4 %.  

Однако недостатком данной технологии является большое количество выработок и повы-
шением трудоемкости работ при создании горизонтальной подсечки, а так же ухудшается 
дробление основного массива руды. Наиболее оптимальным является создание вертикальной 
компенсационной камеры, но на больших глубинах (свыше 1500 м) в условиях проявления гор-
ных ударов удержать ее будет довольно сложно.  

Для этого предлагается формировать компенсационную камеру сводчатой формы, которая 
максимально приближена к гранично-допустимому устойчивому контуру свода естественного 
равновесия параболической формы [6]. Создание компенсационной сводчатой формы позволя-
ет увеличить объем компенсации на 10-20 % с устойчивыми ее параметрами, а соответственно 
и объем чистой руды, извлекаемой без дополнительного засорения, рис. 3. 
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Рис. 3. Схема для определения параметров компенсационной камеры сводчатой фор-
мы 
 

Определение устойчивых параметров компенсационной камеры бази-
руется на показателях устойчивости массива Рв и Рг, являющихся радиуса-
ми кривизны вертикального и горизонтального сводов устойчивого равно-
весия. Контур компенсационной камеры описывается двумя сочлененными 
кривыми, соответственно с радиусами Рв и Рг, центры которых находятся 

на ее вертикальной и горизонтальной осях, (см. рис. 3). 
Параметры компенсационной камеры сводчатой параболической формы определяются 

системой уравнений 
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где h и в - вертикальная и горизонтальная полуоси кривой, максимально приближенной к контуру 
свода устойчивого равновесия параболической формы, м; Рг,Рв - радиусы горизонтального и верти-
кального максимально допустимого обнажений компенсационной камеры параболической формы, м. 

Исходя из того, что свод имеет параболическую форму, то переменные x и y (высота и по-
ловина ширины параболы, см. рис. 3) определяются по выражению  
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Исходя из этого, объем компенсационной камеры сводчатой формы в диапазоне –в<x<в из 
условия устойчивости определяют по интегральному выражению, м3  
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где L - длина компенсационной камеры, равная мощности месторождения, м; Рг,Рв - радиусы 
горизонтального и вертикального максимально допустимых обнажений компенсационной ка-
меры; х - текущая координата параболы. 

В результате сравнения технологий были получены следующие технико-экономические 
показатели по вариантам систем разработки, табл. 3. 

Таблица 3 
Технико-экономические показатели по вариантам систем разработки 

 
Система разработки подэтажного обрушения 

с защитным слоем Наименование показателей традицион-
ная горизонтальной 

подсечкой 
компенсационной каме-
рой сводчатой формы 

Балансовый запас руды в блоке, т 420746 420746 420746 
Количество добытой рудной массы из блока, т 410961 398577 401538 
Удельный расход подготовительно-нарезных вырабо-
ток, м/т.т 

4,3 4,9 4,5 

Выход руды с 1 м скважины:    
а) при образовании компенсационного пространства, т 12,9 12,9 14,3 
б) при массовом обрушении массива, т 18,4 18,4 19,5 
в) при формировании переуплотненного слоя, т - 10,2 10,2 
Производительность труда, т/смену:    
а) на отбойке руды 1052 973 1032 
б) на доставке руды 509 492 509 
в) по системе разработке 52,1 49,9 51,7 
Содержание железа, %:    
а) в массиве 62,0 62,0 62,0 
б) в добытой рудной массе 59,20 60,03 60,40 
Потери руды, % 16,0 14,60 12,2 
Засорение рудной массы, % 14,0 9,85 8,0 
Себестоимость добычи 1 т руды по системе, грн. 21,56 22,04 21,67 

Таким образом, за счет изменения технологических факторов можно снизить потери и по-
высить качество извлекаемой рудной массы, а также устойчивость компенсационной камеры. 
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При этом параметры сводчатой компенсационной камеры на больших глубинах требуют более де-
тального исследования. Как видно из табл. 3, наиболее предпочтительным является вариант системы 
разработки с защитным слоем переизмельченной руды у висячего бока и верхней части блока, позво-
ляющий увеличить качество добытой рудной массы по сравнению с традиционной системой разра-
ботки на 0,83 % при горизонтальной подсечке и на 1,2 % при компенсационной камере сводчатой 
форме.  

Список литературы 
1. Гирин В.С., Кравцов Н.К., Витряк В.А. Пути совершенствования качества металлургического сырья на 

шахтах Кривбасса / В.С.Гирин, Н.К.Кравцов, В.А.Витряк // Разраб.рудн.месторожд. - Кривой Рог: КТУ. - Вып. 70, 
2000. – С. 10-13. 

2. Лавриненко В.Ф., Лысак В.И. Уровень удароопасности пород на глубоких горизонтах шахт Кривбасса / 
В.Ф.Лавриненко, В.И.Лысак // Разраб.руд.месторожд. – К.: Техніка. – Вып.52, 1991. – С. 30-36. 

3. Чернокур В.Р., Шкребко Г.С., Шелегеда В.И. Добыча руд с подэтажным обрушением / В.Р. Чернокур, 
Г.С. Шкребко, В.И. Шелегеда. – М.: Недра, 1992. – 271 с. 

4. Малахов Г.М., Безух В.Р., Петренко П.Д. Теория и практика обрушенной руды / Г.М. Малахов, В.Р. Безух, 
П.Д. Петренко. - М.: Недра, 1968. - 311 с. 

5. Ступник Н.И. Система подэтажного обрушения с переуплотненным слоем руды / Н.И. Ступник // 
Сб.науч.тр. – Кривой Рог: ГП "НИГРИ", 2011. - С.51-56. 

6. Сторчак С.А., Письменный С.В., Сбитнев В.А. Повышение качества рудной массы при подэтажном обру-
шении, за счет технологических факторов / С.А.Сторчак, С.В.Письменный, В.А.Сбитнев // Качество минерально-
го сырья. Сб.науч.трудов. – Кривой Рог, 2002. – С.70-74. 

Рукопись поступила в редакцию 17.10.11 

УДК 621 
 

В.М. ПОРЄВ., канд. техн. наук, Інститут зелевпорядкування та інформаційних технологій, Київ 
 

ДЕЯКІ ОЦІНКИ МОДЕЛІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  
НА ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ 
 

Виконано аналіз моделі розповсюдження на основі клітинних автоматів для опису процесів забруднення навко-
лишнього середовища.  

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Забруднення навко-
лишнього середовища є однією з основних проблем сучасного існування людства. Моделюван-
ня розповсюдження різноманітних забруднень у просторі, яке дає можливість оцінити рівень 
небезпеки, є актуальним і вимагає постійного вдосконалення науково-практичних методик.  

Аналіз досліджень та публікацій. Відомі методики опису та розрахунків розповсюдження 
забруднень [2,4,5,6,8]. В них описуються моделі оцінки концентрацій забруднень або розмірів 
зон забруднень. Наприклад, у методиці РД 52.04.253-90 описуються розрахунки розмірів зони 
небезпечного забруднення після вибуху, форма та розміри зони залежить від швидкості вітру і 
окреслюється як коло, напівколо або круговий сектор [5]. У методиці ОНД-86 надані оціночні 
формули на основі експоненційного розподілу і зони окреслюються еліпсами [6]. Одним з пер-
спективних напрямків моделювання процесів розповсюдження (дифузії, переносу) є метод кін-
цевих елементів, і зокрема, клітинні автомати [1,7,9].  

Постановка завдання. Визначити та проаналізувати характеристики моделі розповсю-
дження на основі метода кінцевих елементів і апарату клітинних автоматів. 

Викладення матеріалу. Розповсюдження забруднення у просторі можна представити як пере-
нос часток речовини від одних елементів дискретного об’єму до інших. Моделювання може вико-
нуватися в об’ємі або на площині. Введемо поняття кубу та матриці розсіювання (рис. 1,2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.  Порєв В.М., 2012 

 
Рис. 2. Матриця розсіювання 3×3 

 
Елемент об’єму 

 
Рис. 1. Куб розсіювання 3×3×3 
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Коефіцієнти кубу та матриці розсіювання відображають кількість речовини, яку буде перене-
сено у відповідні сусідні елементи за одиницю часу. Функціонально значення коефіцієнтів можна 
визначити як F3d(x,y,z), де x,y,z - координати сусідніх елементів в кубі розсіювання відносно його 
центру, або як F2d(x,y) відповідно для матриці розсіювання. Однією з вимог для значень коефіцієн-
тів може (проте це не є обов’язковим) бути те, що сума коефіцієнтів кубу або матриці розсіювання 
повинна дорівнювати 1, якщо речовина нікуди не зникає, або сама не створюється.Розміри матриці 
розсіювання та значення її коефіцієнтів визначаються характером моделі переносу речовин. Потрібно 
враховувати такі фактори, як розсіювання або, навпаки, групування часток речовини, хаотичні рухи, а 
також зовнішні чинники - вітер у атмосферному просторі або течія у водному, які змушують групи 
часток речовини рухатися у одному напрямку, або згідно розподілу напрямків моделі потоків. Потрі-
бно визначити взаємодію між елементами простору. У випадку рівномірного по всіх напрямках роз-
сіювання для визначення коефіцієнтів треба використовувати симетричну відносно усіх напрямків 
функцію F(d), де d - відстань до центру матриці або кубу розсіювання. Приклади таких функцій: 
F(d)=c/(1+adp), F(d)=c∙exp(-ad2), де a,с та p - параметри-константи.  

Для моделювання розсіювання виконується декілька ітерацій. Кожна ітерація означає пе-
ренос речовини у сусідні дискретні елементи простору за один квант часу. Розглянемо прикла-
ди моделювання розсіювання в об’ємі та на площині. Нехай значення кубу та матриці розсію-
вання визначаються експоненційною функцією F(d)=c∙exp(-ad2). Задамо, наприклад, a=1. Яким 
повинне бути c? Значення параметра c можна знайти, виходячи з деяких умов. Наприклад, умо-
ва збереження речовини означає одиничну суму усіх елементів кубу або матриці розсіювання.  

Для матриці розсіювання розмірами 3×3 параметр c дорівнює 0,331910665, а для кубу роз-
сіювання 3×3×3 буде c = 0,1912193383. 

 
Рис. 3. Графіки P(d) для різної кількості ітерацій. Чорні точки - це ненульові значення 

 

Тепер розглянемо, як буде розсіюватися речовина згідно визначених параметрів моделі пе-
реносу. У випадку розсіювання рівномірного в усіх напрямках вивчимо розподіл кількості ре-
човини залежно від відстані (d) до центра забруднення. Такий розподіл назвемо функцією роз-
сіювання P(d). Надамо декілька графіків значень P(d) для різної кількості ітерацій (рис. 3). 

Графік функції розсіювання P(d) зовні схожий на графік функції exp(-d2). Враховуючи іс-
нуючі традиції описувати розподіл концентрації забруднення Гаусовою моделлю, апроксимує-
мо P(d) так 

P(d) = K∙H(d), 
де K - коефіцієнт; H(d) - функція нормального розподілу (функція Гауса) 

2

2

2

2

1
)( 



d

edH


  

Потрібно обчислити параметри апроксимації K та σ. Для було виконане моделювання розсіюван-
ня в об’ємі та на площині. Для різних значень параметру a експоненційної функції F(d)=c∙exp(-ad2) 
кубу та матриці розсіювання виміри P(d) були апроксимовані вказаною вище функцією K∙H(d) при 
кількості ітерацій від 1 до 100. Методом найменших квадратів були знайдені відповідні значення K та 
σ. Деякі результати моделювання розсіювання проілюстровані на рис. 4,5.  

Залежність σ від кількості ітерацій (I), надану на рис. 5, приблизно можна представити ви-
раженням σ=AI0,5+B, де A та B - значення, які залежать від a. 

При моделюванні розсіювання на площині була виявлена висока схожість значень σ із від-
повідними σ для розсіювання в об’ємі. Тому дублюючий графік σ(I) тут не наводиться. 
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Рис. 4. Розсіювання в об’ємі. Сімейство функцій σ(I) для різних 
значень a 

 

Разом з цим, значення коефіцієнтів K для випадків 
моделювання розсіювання в об’ємі та площини суттєво 
відрізняються (рис. 5). 

У наведеному прикладі куб та матриця розсіювання іні-
ціалізовані значеннями функції F(d)~exp(-d2). Як з’ясувалося, 
функція розсіювання має такий вигляд, тобто P(d)~exp(-d2). 
Якою мірою моделювання розсіювання визначається вигля-
дом функціональної залежності для елементів кубу або мат-

риці розсіювання? Для відповіді на це розглянемо наступний приклад. Нехай усі елементи кубу розсію-
вання мають однакові значення, які в сумі дають 1, тобто F(d)=1/27=0.037037037. На рис. 6 відображено 
результати моделювання в об’ємі для 1,2,4 та 10 ітерацій 

 
Рис. 5. Сімейство функцій K(I) для різних значень a 

Аналіз графіків, наданих на рис. 6, показує наступне.  
 

 
Рис. 6. Функція P(d) та її апроксимація для константного кубу розсіювання 

 

При одній ітерації розподіл значень повністю повторює значення кубу розсіювання. При 
двох та більше ітераціях значення елементів дискретного простору формуються шляхом взає-
модії значень сусідніх елементів об’єму. З кожною наступною ітерацію все більше елементів 
приймають участь в обмінах значень - так моделюється вільне перемішування речовин із ви-
значеними властивостями переносу. Можна зробити такий емпіричний висновок: зі зростан-
ням кількості ітерацій розподіл значень наближається до експоненційного P(d)→exp(-d2). 
Проте, цей висновок можна зробити тільки для випадку розсіювання рівномірного в усіх на-
прямках. Крім того, це тільки для монотонно не зростаючих елементів кубу або матриці розсі-
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ювання, тобто повинно бути F(d2)≤F(d1), якщо d2≥d1, де di - відстань i-го елемента кубу або мат-
риці розсіювання до центру. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Використання метода кінцевих елементів і, зо-
крема, клітинних автоматів надає широкі можливості для моделювання процесів розповсюдження. 
Показане, що для рівномірного розповсюдження прийнятна Гаусова модель. Були виконані кількісні 
оцінки моделі, які дозволяють у окремих випадках звести моделювання в об’ємі к моделі на площині, 
що може суттєво заощадити обчислювальні ресурси. Одним з напрямків подальших досліджень є 
аналіз моделі розповсюдження в потоках для використання в геоінформаційних системах.  
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ТЕОРІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Розглянуто та запропоновано нові сучасні підходи до  проектування гірничих систем  з урахуванням їх ієрархі-
чного рівня. 

Система, проектування, ієрархічність, рішення.  
 

Проблема та її зв’язок з науковими і практичними задачами. Проектна діяльність люд-
ства відома з давніх часів до сьогодення. Вона охоплює усі сфери функціонування промислово-
го підприємництва: маркетингу, науково-дослідницької діяльності, виробництва і т.ін. Поряд з 
проектно-орієнтованими галузями - розробка програмного продукту, дослідно-конструкторська 
діяльність, рекламний бізнес і т.ін., успішно й динамічно працюють і традиційні виробничі гір-
ничо-видобувні підприємства.  

Проектні рішення, які приймаються проектантами при проектуванні гірничих об’єктів, 
мають довготерміновий вплив на роботу гірничих підприємств та визначають ефективність їх 
діяльності. У сучасних умовах глобалізації для підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств, що проектуються, необхідно суттєво підвищити якість проектних рішень та проектів в 
цілому. Це можливо досягнути подальшим розвитком теоретичних основ проектної діяльності 
та застосування сучасних методів та підходів до процесу проектування.   

Аналіз досліджень і публікацій: Розвитком теорії проектування гірничих об’єктів займа-
лось багато видатних радянських вчених таких як Б.П. Боголюбов, О.І. Арсентьєв, В.В. Ржев-
ський, М.В. Мельников, М.Г. Новожилов, В.С. Хохряков, Ю.П. Астаф’єв та багато інших. У 
сучасній Україні до таких вчених можна віднести В.Ф. Бизова, В.О. Завсєгдашнього, М.С. Чет-
верика, В.Г. Близнюкова, В.А. Ковальчука та ін.   

                                                 
.  Григор’єв І.Є., 2012 
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Традиційна точка зору сучасного етапу теорії проектування, полягає у тому, що проектува-
льник на підставі свого уявлення моделює (проектує) гірничий об’єкт як гірничотехнічну систе-
му. Основна увага проектувальника приділяється проектуванню елементів гірничотехнічного 
об’єкту, які знаходяться на низькому ієрархічному рівні. Структура елементів цієї  технічної си-
стеми створюється з елементів-підсистем системи. Підсистемами гірничотехнічної  системи є 
процеси відкритих гірничих робіт до яких відносять наступні: процеси підготовки порід до вий-
мання, процеси виймально-навантажувальних робіт, процеси гірничотранспортних робіт, проце-
си відвалоутворення та допоміжні процеси гірничих робіт. У свою чергу, підсистеми створю-
ються з більш дрібних елементів і з більш нижчим ієрархічним рівнем. Усі більш дрібні елемен-
ти підсистеми об’єднуються у структуру за метою функціонування та характеризуються різно-
манітними параметрами, показниками та інформацією, якою вони володіють. Для кожної підси-
стеми кар’єру є свої якісні та кількісні параметри та показники виміру. Наприклад, у процесу 
підготовки гірничих порід до виймання це можуть бути: метри кубічні, вихід гірничої маси з 1 
погонного метру свердловини, середній розмір куска, висота та ширина розвалу гірничих порід, 
вихід негабариту та багато інших. Для інших процесів є досить велика кількість інших парамет-
рів та показників. Самі процеси мають різноманітну інформацію технологічного та організацій-
ного характеру, яка у свою чергу, визначається умовами у яких виконується процес. Оцінка ефе-
ктивності структури підсистеми (кожного процесу відкритих гірничих робіт)  виконується по 
методу аналогії з раніше виконаними проектами або по аналітично-розрахунковому методу ва-
ріанту за критерієм «більше-менше» або «вартість-ефективність». Тобто, оцінка виконується за 
шкалою зіставлення аналогічних параметрів і показників по аналогічним процесам та умовам.  

Проектувальник у процесі проектування формує їх у систему таким чином, щоб показники, 
параметри елементів системи відповідали критерію оптимальності. 

Оцінка варіанту проекту гірничотехнічної системи виконується за допомогою показників 
ефективності техніко-економічного плану. Традиційно, до таких показників відносять: головні 
параметри кар’єру, виробнича потужність підприємства по розкривним породам та мінеральній 
сировині, собівартість продукції, загальні та питомі капітальні і експлуатаційні витрати, рента-
бельність, строк окупності, прибуток підприємства. Останній показник, з метою урахування фа-
ктору часу, дисконтують. Такий підхід до проектування є притаманним проектувальникам, які 
розглядають гірничий об’єкт як технічну (машинну) систему та приводить до того, що система 
сама собі формує вимоги до себе та до цінності продукту своєї діяльності. За допомогою порів-
няння показників варіантів проекту проектувальник обирає найкращій варіант проекту. У свою 
чергу, найкращій варіант проекту порівнюється з аналогічними проектами, які були виконані 
раніше. Тобто, виконується порівняння варіанту проекту з досить умовними аналогічними прое-
ктами минулого, показники яких, у найкращому випадку, індексуються до сучасного рівня. Та-
кий підхід до проектування призводить до того, що проект слабо реагує на вплив вхідних сигна-
лів із зовнішньої системи щодо потреб ринку та не оцінює їх вплив на ефективність функціону-
вання системи. Основним недоліком такого підходу є те, що у нинішній час він не враховує ди-
намічні зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі гірничого об’єкту, неадекватно реагує 
на їх вимоги. У такому разі проект має дуже короткий життєвий цикл. У результаті практично не 
виконується порівняння ефективності функціонування гірничотехнічної системи, що проекту-
ється, із сучасними системами свого ієрархічного рівня. Тим більш, не виконується аналіз впли-
ву вимог майбутнього та їх оцінка з боку систем більш вищого ієрархічного рівня. Наслідком є 
те, що проектні рішення, закладені проектувальником, щодо створення гірничотехнічної систе-
ми кар’єр, впливають на діяльність проекту дуже короткий час, сама технічна система не відпо-
відає сучасним вимогам системам більш вищого ієрархічного рівня, тому швидко втрачає свою 
ефективність та вимагає додаткових коштів та часу на коригування проектних рішень. Така про-
ектна діяльність не відповідає вимогам сучасності. 

Постановка задачі: У даній роботі з метою подальшого розвитку теорії проектування за-
стосовано раніше запропонований підхід до об’єкту проектування як до системи. Основною 
відмінністю від раніше запропонованого є наукова ідея про те, щоб розглядати гірничій об’єкт 
не як гірничотехнічну систему, а як систему - організація.  

Викладення матеріалу Для подолання недоліків традиційного підходу, з метою підвищен-
ня якості та ефективності проектних рішень, автором запропоновано інший підхід до проекту-
вання гірничих систем. Він полягає у тому, що для сучасних умов система, яку ми проектуємо, 
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повинна розглядається не як гірничотехнічна система, а як соціально-економічне явище - гірниче 
підприємство або організація по видобутку корисних копалин. Адже організація створюється замо-
вниками з метою задоволення потреб людського суспільства. У результаті, до системи - гірниче 
підприємство, висуваються інші вимоги. Це визначається тим, що проектуючи систему - гірниче 
підприємство, ми будуємо систему більш високого ієрархічного рівня ніж гірничотехнічна. Тому 
вона має набагато більш складну структуру та інформативність, а тому її ефективність необхідно 
оцінювати за більшою кількістю показниками ефективності, застосовувати додаткові різноманітні 
критерії. Основною вимогою до проекту створення системи - гірничого підприємства, є його кон-
курентоспроможність у сучасний час та на майбутнє. Показник конкурентоздатності системи (гір-
ничого підприємства) це комплексний, багатокритеріальний показник ефективності.  

Система - гірниче підприємство буде функціонувати тільки до того часу, доки продукт сис-
теми (мінеральна сировина) за якістю, кількістю, ціною та наслідками впливу функціонування 
системи будуть задовольняти вимогам до неї других систем свого або більш вищого ієрархічно-
го рівня (1). Виходячи з цього твердження, система що проектується, буде мати іншу структуру 
за рахунок якісних змін елементів. Тоді технічну, традиційну систему «кар’єр» необхідно роз-
глядати як підсистему (елемент) системи більш високого ієрархічного рівня і тому вона (система 
що проектується) має інші властивості, параметри та показники. 

З теорії систем відомо, що під системою розуміють набір елементів, які знаходяться між со-
бою у взаємозв’язку і взаємодії у просторі та у часі і функціонують для досягнення спільної ме-
ти. Складність системи характеризується її структурою (2). На основі вищенаведеного поняття 
системи робимо два основних висновки.  

По-перше, поведінка кожного елемента системи впливає на поведінку системи в цілому.  
По-друге, поведінка елементів системи та їх взаємодія на ціле взаємозалежні; суттєві влас-

тивості системи змінюються при зміні властивостей елементів системи. 
Сукупність властивостей елементів системи не формує загальну властивість системи, а 

створює нову властивість.  
Основними частинами системи є вхід, процес або операція, вихід, тобто усі системи скла-

даються з трьох частин. Загальне елементарне зображення системи представлено на рис. 1. 

Вхід ПРОЦЕС, 
або ОПЕРАЦІЯ 

Вихід 

 

Рис. 1. Загальна схема системи 
 

Вхід системи складається з елементів, які класифікуються в залежності від їх ролі у проце-
сах системи.  

Першим елементом входу є те, над чим виконується процес. У проектуванні гірничих 
об’єктів - це родовище корисних копалин, сировина та матеріали, енергія, інформація та ін.  

Другим елементом входу є зовнішнє середовище, під яким розуміють сукупність факторів 
умов та явищ, які впливають на процес системи і не керуються проектантами гірничих об’єктів. 
Неконтрольовані фактори зовнішнього середовища можливо поділити на випадкові та на ті, які 
впливають на систему із зовнішнього середовища. До випадкових факторів входу системи у 
проектуванні гірничих об’єктів можливо віднести, наприклад,  природні - географічні, клімати-
чні або гірничо-геологічні відомості про корисні копалини, їх форму, склад, потужність, кут па-
діння, гіпсометрію, запаси, відомості про розкривні породи - рельєф, потужність, склад, обвод-
ненність та інші. До інших факторів, які із зовнішнього середовища активно впливають на сис-
тему, що проектуємо, можливо віднести закони, нормативні акти по податкам, екології та інше.  

Третій елемент входу розміщує та переміщує компоненти системи: це закони організації та 
функціонування системи, цілі, обмеження та ін. На практиці проектування вхід системи у гірничий 
справі формується із технічного завдання на проектування гірничого об’єкту, з урахуванням додат-
кових документів до завдання, та умов у яких буде функціонувати об’єкт, що проектується. 

Друга частина системи це процеси або операції, які повинні проходити у системі таким чи-
ном, щоб можливо було впливати на елементи входу системи з метою досягнення бажаного ви-
ходу. Вона створюється проектувальником на підставі знань, кваліфікації проектувальника та 
його уявлення про гірничий об’єкт.  

Третя частина системи - вихід, який формується з продукту системи та наслідків діяльності 
підприємства. У гірничий справі це вимоги до продукції гірничого підприємства по якості та 
кількості та екологічні вимоги. 
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По ступеню зв’язку із зовнішнім середовищем гірничі системи відносять до відкритих. Від-
криті системи - це системи, які обмінюються матеріально-інформаційними ресурсами із зовніш-
нім середовищем постійним та зрозумілим чином. 

Виходячи із першого та другого висновку поняття системи, технічна підсистема - кар’єр, 
яка є елементом системи більш вищого ієрархічного рівня, буде мати іншу властивість, ніж при 
традиційній точці зору. Це визначається іншою метою функціонування системи більш високого 
ієрархічного рівня. Тобто, у такому разі технічна система кар’єр буде мати іншу структуру та по 
іншому реагувати на сигнали впливу на неї. Якщо ми проектуємо систему-гірниче підприємство, 
то її необхідно розглядати через призму сукупного впливу сигналів на неї із зовнішнього та вну-
трішнього середовища (2). 

До внутрішнього середовища системи - «гірниче підприємство» необхідно віднести підсис-
тему кар’єр, яка є більш нижчого ієрархічного рівня. У свою чергу вона буде мати наступні еле-
менти: технологія, технічні машини, організаційна-управлінська діяльність. Ці елементи будуть 
мати свої більш дрібні елементи підсистеми кожна з яких оцінюється за допомогою своїх крите-
ріїв ефективності згідно її мети функціонування. Для підсистеми технологія розробки родовища 
елементами є: спосіб розкриття, система розробки, спосіб відвалоутворення, схема гірничих ро-
біт, режим гірничих робіт, основні та допоміжні технологічні процеси відкритої розробки. Еле-
ментами для підсистеми технічні машини є машини що використовують з метою механізації та 
автоматизації технологічних процесів та виконують наступні технологічні операції: буріння, 
навантаження, транспортування, відвалоутворення та для допоміжних операцій. Для підсистеми 
процеси організаційно-управлінської діяльності елементами є процеси, які мають у собі таку 
інформацію: режим роботи підприємства, структура підприємства, система оплати праці, термін 
відпрацювання родовища та інше. 

Зовнішнє середовище для системи-гірниче підприємство - це сигнали, які впливають на вхід 
системи. У теорії проектуванні гірничих об’єктів до таких сигналів можливо віднести наступне: 
зміна параметрів ринку (об’єм попиту та пропозиції, ціни, вимоги до якості на продукцію), ціни на 
обладнання та сировину, розширення типового ряду машин та механізмів, вартість робочої сили, 
енергоносіїв, зміна законів,  екологічні вимоги та інше. Якщо не враховувати зміну параметрів сиг-
налів, які динамічно впливають на технологічну, технічну підсистеми, то якісні показники проекту 
погіршуються у порівнянні з іншими гірничодобувними підприємствами та потребують корективи. 

Збільшення частоти та діапазонів змін параметрів зовнішньої та внутрішньої середи гірни-
чого підприємства, яке ми проектуємо, вище значень, що закладені у базовому проекті, значно 
впливають на ефективність та безпеку функціонування кар’єру. Компенсувати негативні наслід-
ки можливо закладенням у проект резервів технологічного, технічного та організаційно-
управлінського характеру. 

Усі підсистеми знаходяться між собою у інформаційному, матеріальному взаємозв’язку та вза-
ємодії. Наприклад, місцезнаходження дає кількісну, якісну, вартісну інформацію про відсутність 
або наявність транспортної інфраструктури, її стан, віддаленість від об’єкту проектування та спо-
живачів продукції, наявність ресурсів - трудових, енергетичних, водних, їх характеристику.  

Проектувальник шляхом вивчення  та аналізу вхідної інформації про наявність, стан парамет-
рів елементів підсистем та на підставі свого досвіду і підготовки, формує за допомогою методу мо-
делювання ту частину системи, яку необхідно побудувати, згідно мети функціонування системи.  

Необхідно пам’ятати, що проектування - це процес, який є початком змін у існуючих систе-
мах, що означає розширення його змісту та включення в нього усіх етапів створення об’єкту, з 
виконанням техніко-технологічних, економічних, фінансових, екологічних розрахунків та, при 
необхідності, розробки робочих креслень.  

На основі аналізу викладеного можливо зробити висновок, що при прийнятті проектних рі-
шень, із застосуванням системного підходу, проектувальником визначається технічна, техноло-
гічна, організаційно-управлінська підсистеми або їх елементи. У результаті системного підходу 
до цієї структури, для системи визначають наступне: якими властивостями вона володіє, як еле-
менти системи впливають один на одного або що буде, якщо змінити структуру системи. Це до-
сягається розкладанням системи на елементи за допомогою аналізу і синтезом елементів у єдину 
систему. У гірничій справі - це відшукати відповідь на те, як зміняться властивості системи-
гірничий об’єкт, показники її параметрів (кількісні, якісні, вартісні), якщо змінити елемент-
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підсистему (технологію розробки або систему розробки родовища, замінити комплекс гірничого 
обладнання або вибрати інший напрям відпрацювання родовища та ін.).  

На кожну систему впливає деяка кількість структурних факторів цієї системи та системи, 
що є системою більш високого ієрархічного рівня. Фактори можуть бути визначені і контрольо-
вані або неконтрольовані проектувальником, або фактори, що є невизначеними. Невизначеність 
може мати різне походження: недостатня вивченість об’єкта проектування або неможливість 
врахування усіх факторів, що впливають на проектні рішення по гірничому проекту або відсут-
ністю необхідної інформації, або часу. 

Використовуючи запропонований автором підхід до процесу проектування, маємо додатко-
ву, більш повну інформацію про об’єкт, що проектується з двох різних систем, які мають різну 
структуру, набір елементів, мають різни властивості. Результатом є більш якісний проект або 
проектні рішення за рахунок зниження факторів невизначеності сучасного та майбутнього. 

Для підвищення ефективності та якості проектних робіт при створені гірничих об’єктів 
проектувальнику необхідно представляти розробку родовищ корисних копалин як  динамічну 
систему, яка має безліч показників свого стану у кожний час, а також може знаходитися у ви-
значеному стані, який характеризується деякими параметрами. На початковому етапі основною 
задачею для проектувальника гірничих підприємств є зниження різноманітності системи з пода-
льшим поступовим переходом її до стану параметрів, які представлені оптимальними показни-
ками.(3) Оптимізація системи - «гірниче підприємство» виконується на підставі критерію, який 
визначається згідно мети проекту та обмеженням по ресурсах або інших, заданих замовником 
проекту. Оптимальним показником системи є показник екстремуму функції (максимум або мі-
німум). З урахуванням того, що проект створення гірничого об’єкту є складною, багатоцільовою 
системою, то вона є багатокритеріальною. У такому випадку проектні рішення стають раціона-
льними. Раціональними показниками системи є рішення, які задовольняють обмеженням за ці-
льовіою функцією системи та є прийнятними для проектувальника або замовника проекту. Оці-
нка проектних рішень виконується на підставі розрахунків або у порівнянні з показниками гір-
ничих систем свого ієрархічного рівня. Для досягнення оптимального стану системи проектува-
льник повинен керувати системою, яку він створює. Отже, управління проектом - це цільова ді-
яльність проектувальника, яка зменшує кількість варіантів стану будь-якої системи. 

Висновки. Результатом запропонованого автором підходу до процесу проектування гірни-
чих об’єктів є те, що система, яку ми проектуємо та яка є підсистемою-елементом системи більш 
високого ієрархічного рівня, знаходиться під впливом та у взаємодії з іншими елементами цієї 
системи. Оцінка ефективності показників проекту виконується у порівняні з заданими показни-
ками замовника та оцінюється з аналогічними показниками  діючих систем свого ієрархічного 
рівня. Крім того, додатково за допомогою прогнозування тенденцій розвитку зовнішньої середи 
можливо виконати аналіз чутливості проекту до змін показників сигналів та врахувати їх вплив 
на ефективність функціонування об’єкту що проектується. На практиці це означає можливість 
виконати більш конкурентоздатний проект створення гірничого підприємства та який не буде 
вимагати додаткових коштів на його коригування більш тривалий час.  
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Проблемы и ее связь с научными и практическими задачами. Открытая разработка же-
лезорудных месторождений в зонах сдвижения горных пород связана в некоторых случаях с 
необходимостью повышения безопасности работ из-за возможного всплытия вторичных воро-
нок в рабочей зоне, или на участках движения горнотраспортного оборудования.  

Развитие горных работ в карьере №1 ПАО «ЦГОК» требует расконсервации запасов желе-
зистых кварцитов в объеме более 200 млн.т., оставленных в подработанном восточном борту.  

Проблема возникла после отступления от исполнения первоначального проекта отработки 
карьера до глубины 200 м при совместной разработке месторождения богатых руд подземным 
способом и железистых кварцитов - открытым. Безопасность открытых горных работ обеспе-
чивалась, благодаря опережающему их развитию по отношению к формированию зоны обру-
шения на верхних горизонтах от подземных работ.  

В дальнейшем, на основании выполненных исследований были разработаны проекты II и 
III очереди углубки Глееватского карьера при систематическом контроле за развитием процесса 
сдвижения горных пород в восточном борту.  

В настоящее время режим ведения подземных (на глубине 1040 м) и открытых (до 400 м) 
горных работ не взаимосвязан и не управляем. 

За время формирования восточного борта и его консервации наблюдалось развитие процесса 
сдвижения горных пород в виде плавного сдвижения, трещин и малоамплитудных террас, вторично-
го воронкообразования от ранее оставленных и не погашенных пустот от  отработанных залежей. 

В настоящее время, при принятии решения по расконсервации восточного борта на глуби-
ну 500 м, потребуется решение проблемы отработки руд в зоне воронкообразования.  

Анализ исследований и публикаций. Вопросы совместной отработки месторождений руд на-
шли отражение в трудах таких известных ученых, как Б.П. Юматов, В.Р. Именитов, А.К. Полищук, 
В.В. Куликов, Д.М. Казикаев и др. Наиболее полные результаты исследований в указанном направле-
нии достигнуты на месторождениях Кривбасса, Рудного Алтая, и Северного Кавказа [1-5].  

Анализ исследований показывает, что безопасность работ при совместной разработке дос-
тигается следующим путем: погашением пустот отработанных камер, горных выработок и от-
работанных залежей; обоснованием устойчивости подработанных бортов карьера; разработкой 
технологических схем ведения открытых горных работ в зоне воронкообразования; системати-
ческими наблюдениями за сдвижением горных пород и устойчивостью подработанных бортов, 
состоянием подземных пустот и их потолочных целиков в вершинах сводов равновесия.  

Погашение пустот возможно тремя способами: обрушением потолочины взрывом, гидрав-
лической закладкой, сухой закладкой.  

Применение взрывного способа при погашении пустот от отработанных залежей, залегаю-
щих под восточным бортом карьера №1 на глубине 100-300 м, является технологически слож-
ной задачей и экономически нецелесообразным. 

Применение мокрой закладки пустот через скважину также связано с трудностями, так как 
объем закладочных материалов существенно увеличивается за счет его попадания в трещины и 
разломы, а вода из закладочных смесей может попасть в очистные выработки шахты.  

Наиболее рациональным и экономически целесообразным вариантом погашения пустот, 
является их закладка сухими материалами (дробленые скальные породы, доменные шлаки) че-
рез скважины большого диаметра (до 2-3 м). Скважины такого диаметра возможно пробурить 
либо специальными станками, либо бурением куста скважин диаметром 100 мм и последую-
щим их взрыванием для получения пропускного канала сухой закладки.  

В основе решения технологических задач лежит изучение механизма воронкообразования в 
разупрочненном и разуплотненном массиве горных пород от влияния подземных и открытых 
работ; геолого-структурных особенностей и структурного ослабления массива горных пород 
месторождения; сейсмического поля напряжения от технологических взрывов; специальных 
взрывов на контурах пустот и потолочных целиках в вершинах сводов равновесия; возможных 
дублирующих схем отработки заходок на случай аварии при воронкообразовании.  

Анализ публикаций показал, что аналоги горнотехнических условий совместной разработки кру-
топадающего Глееватского месторождения отсутствуют в Украине и других странах [1-5;7,8].  

Постановка задачи. Задачей исследования является обобщение опыта совместного веде-
ния открытых и подземных работ в зоне возможного воронкообразования.  
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Изложение материала и результаты. Теоретически обосновано, что ведение горных ра-
бот при среднемесячном оседании поверхности не превышающем 100 мм, является безопас-
ным, при условии соблюдения специальных мер [6,7]. Наибольшую опасность для ведения гор-
ных работ в карьере представляют внезапно всплывающие вторичные воронки обрушения в 
рабочих зонах.  

Причиной возможного воронкообразования могут являться следующие факторы: оставле-
ние в подземном выработанном пространстве обнажений кровли отработанных залежей (пото-
лочин камер) с критическими параметрами пролетов, вызывающие ее обрушение и сводообра-
зование с развитием до дневной поверхности; перепуск из выработанного пространства пород, 
ранее поддерживающих кровлю отработанных залежей.  

Существующие методы оценки состояния массива горных пород при его подработке осно-
ваны на использовании данных с определенной степенью надежности граничных условий сво-
дообразования для обнажений, параметров отработанных залежей, параметров зон сдвижения 
подработанного массива, крепости пород, времени существования устойчивого обнажения и 
длительной прочности пород.  

Основными исходными показателями для ведения горных работ в карьере №1 до глубины 
500 м являются суммарный объем пустот под восточным бортом, который достигает 10 млн. 
м3, и фактические максимальные диаметры воронок в плане (достигает 50-60 м). В случае обра-
зования воронок на рабочих горизонтах, работы будут остановлены на период ее ликвидации, 
который может составить от нескольких месяцев до полугода.  

Для условий разработки Криворожских железорудных залежей расчетно-эмпирическим 
методом установлены следующие критерии образования воронок [6,7].  

При разработке слепых залежей образование первичных воронок определяется по формуле 
  15,100  VVVK вp ,      (1) 

где Vо - объем коренных пород в области обрушения; Vв - объем выработанного пространства. 
Особую опасность для устойчивости бортов карьеров несут вторичные воронки, которые 

образуются в зоне трещин и террас.  
Условия образования вторичных воронок 

15вв mН ,       (2) 
где Нв - вертикальная мощность налегающих пород; mв - вертикальная мощность рудного тела 
(или суммарная вертикальная мощность выемки сближенных скважин).  

Авторами [6] предлагается определять условия образования воронок по формулам 
7,15вmH ,      (3) 

3,4LH ,       (4) 
где Н - глубина отработки; L - пролет (наименьший размер) выработанного пространства; mв - 
вертикальная мощность выработанного пространства. 

Поскольку теоретического обоснования условий образования воронок в сложных, слои-
стых массивах не разработано, наиболее рациональным является применение эмпирических 
формул, выведенных из фактических случаев образования воронок.   

В результате геофизических исследований и анализа маркшейдерских данных, выполнен-
ных институтами ГП «НИГРИ» и ГП «ГПИ» Кривбасспроект», были сделаны выводы о воз-
можности образования воронок и активизации «старых» воронок на восточном борту при уг-
лубке карьера до 500 м (табл. 1). 

На выделенные участки с высокой степенью вероятности образования вторичных воронок 
обрушения составлены паспорта [7].  

При обосновании устойчивости бортов в технических границах карьера необходимо полу-
чение величины коэффициента структурного ослабления, позволяющего определить показате-
ли величин сцепления в подработанном массиве горных пород, используя преобразованную 
известную формулу с учетом расслоения пород [9] 
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где Со - сцепление пород в куске, МПа; С - сцепление по поверхности ослабения (система тектони-
ческих трещин), МПа; С - сцепление по поверхности скольжения в зоне сдвижения горных пород 
(зона трещин и малоамплитудных террас); а - коэффициент, зависящий от прочности пород в мо-
нолитном образце и характера их трещиноватости и рассланцевонности; Н - высота подработанно-
го борта, м; w - интенсивность трещиноватости (систем тектонических трещин). 

Таблица 1 
Участки возможного воронкообразования на восточном борту карьера №1 при его углубке до 500 м 

(по материалам института ГП «НИГРИ») [7] 
 

Номер 
участка 

Глубина залегания 
пустот, Н, м 

Вертикальная 
мощность залежи, 

mв,   м 

Пролет выработан-
ного пространства, 

L, м 

Кратность подра-
ботки, К (Н/mв) 

Степень подработ-
ки, n (H/L) 

3а 307 55 160 5,6 1,9 
10 240 25 60 9,6 4,0 
11 235 27 70 8,7 3,4 
16 326 33 80 9,9 4,1 
21 342 48 125 7,1 2,7 
24 80 25 30 3,2 2,7 
26 120 48 40 2,5 3,0 
27 75 60 30 1,3 2,5 
32 250 45 100 5,6 2,5 

 

Обобщенный показатель величины сцепления подработанного массива горных пород мож-
но получить путем обратного расчета устойчивости откоса оползневого участка в зоне сдвиже-
ния горных пород.  

Поверхность скольжения призмы возможного оползания подработанного борта определя-
ется путем построения с использованием углов ε, ω, ψ, θ и падения рассланцеванных слоев[9].  

В расчетной схеме устойчивости подработанного борта методом векторного сложения сил, 
учитывается действие горизонтальных сил растяжения (верхняя часть борта) и сжатия (нижняя 
часть), в зависимости от вида и характера мульды сдвижения. 

За процессами деформирования подработанного борта и состоянием пустот необходимо 
осуществлять инструментальный маркшейдерский и аппаратурный контроль, в том числе и с  
помощью геофизических методов [5,7].  

Необходимо осуществлять контроль за процессом перепуска горных пород по выработан-
ному подземному пространству, например, с использованием скважинных автоматических на-
клономеров с передачей информации за перемещением сыпучей горной массы. Ранее, институ-
том ВИОГЕМ (1982-1985 г.г.), были проведены наклономерные наблюдения в автоматическом 
режиме в штольне восточного борта карьера №1 (202 маркшейдерская ось) с фотозаписью на ленте 
наклономера (конструкции института геофизики Земли АН СССР) хода развития в 180 оси воронки 
обрушения и перепуска пород по выработанному пространству в течение 15 мин.    

В состав наблюдений необходимо включить геолого-структурную съемку поверхности 
борта с целью определения структурного ослабления массива горных пород, влияющего на ус-
тойчивость борта и воронкообразования (табл. 2).  

Таблица 2 
Обоснование безопасной технологии открытой разработки крутопадающих месторождений,  

нарушенных подземными горными работами 
Повышение безопасности открытых горных работ при совместной разработке месторождений открытым способом

Способы и технология локализации пустот в карьере

Формирование полей напряжения и
деформаций подработанных бортов карьера

Сухая закладка выработанного
пространства отработанной залежи

Погашение целика в верхней части
свода равновесия «всплывающей» воронки

Паспортизация воронок, пустот,
и подработанных бортов карьеров

Разработка способов оценки расслоения
толщи в зоне сдвижения горных пород

Разработка способа проходки
скважины большого

диаметра для перепуска
закладки в выработанное

пространство

Способ учета и оценка
сейсмического воздействия
технологических взрывов

в карьере и шахте

Горнотехническая информация

Выбор наиболее слабых поверхностей
скольжения в подработанном борте

Подбор материала сухой закладки
Оценка эффективности скважинных

зарядов при погашении
целика свода равновесия

Геолого-маркшейдерская информация

Определение коэффициента структурного
ослабления и прочностных показателей

в зоне сдвижения горных пород

Моделирование процесса
перепуска сухой закладки

в выработанное пространство

Моделирование свода равновесия
в поле сейсмических напряжений

Принятие решения по обеспечению
безопасного ведения горных

работ в зоне воронкообразования

Контроль состояния подработанного борта карьера, пустоты и выработанного
подземного пространства обрушенными породами перепуска

Анализ эффективности
способов обеспечения безопасного

ведения горных работ

Оценка риска ведения горных
работ в зоне возможного

воронкообразования

Технико-экономический анализ
способов локализации пустот в карьере
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Выводы и направления дальнейших исследований. Выполненное обобщение результа-
тов исследований состояния подработанных бортов карьеров при совместной разработке кру-
топадающего месторождения открытыми и подземными горными работами, показывает, что 
безопасность работ в карьере необходимо обосновывать в результате исследований, с решени-
ем следующих задач:  

выбор способов погашения пустот;  
выбор горнотранспортного оборудования в зависимости от параметров воронок; определе-

ние допустимого сейсмического воздействия технологических взрывов в карьере и шахте на 
состояние зоны возможного воронкообразования и непогашенных пустот; устойчивость подра-
ботанных уступов и бортов; изучение напряженного состояния бортов в зоне плавных сдвиже-
ний и малоамплитудных террас зоны сдвижения горных пород; контроля за деформациями 
борта в зоне сдвижения горных пород, состоянием пустот, динамикой перепуска горной массы 
в подземном выработанном пространстве; паспортизации и систематизации информации о во-
ронкообразовании, деформациях откосов на карьере.    
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ВЛАСТИВОСТЯМИ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  
ЇХ ЕНЕРГОНАСИЧЕННЯ ПРИ ПІДРИВАННІ І КУСКУВАТІСТЮ У РОЗВАЛІ 

Дослідженнями отримано формулу для розрахунку середнього розміру куска в розвалі порід залежно від міцно-
сті порід, їх блочності, характеристиками застосовуваної ВР і питомої її витрати.  

Проблема і її зв'язок з науковими і практичними знаннями. Ступінь дроблення гірсь-
ких порід вибухом впливає на економічні показники всіх технологічних процесів в кар'єрі. Ва-
жливим фактором є встановлення залежностей гранулометричного складу підірваних гірничих 
порід від фізичних властивостей порід і ВР. 

Отже, для подальшого підвищення ефективності технології відкритих гірничих робіт є ви-
рішення актуального завдання створення багатофакторної моделі по визначенню якості подріб-
нення порід, наприклад, у вигляді середнього діаметру куска від характеристик масиву порід, 
застосовуваних ВР і їх питомих витрат. 

Аналіз досліджень і публікацій. В підручниках, довідниках, статтях переважають форму-
ли для розрахунку параметрів розташування зарядів від властивостей масиву порід і ВР. При 
цьому, вважається, що буде досягнута раціональна якість подрібнення, але конкретні показники 
цієї якості не наводяться. Математичних формул, в яких одночасно були б пов’язані характери-

                                                 
.  Шапурін О.В., Серебреніков В.М., Швець Є.М., 2012 
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стики гірських порід, ВР з результатом вибуху недостатньо. У роботі [1] В.А. Кузнєцовим за-
пропоновано таку математичну формулу 

e
e

c d
q

fdd
d 

33,05,0 )()(
1,0

       (1) 

де f,de,γ,d,q - коефіцієнт міцності порід за проф. Протод'яконовим М.М., середній розмір блоку 
в масиві, об'ємна вага породи, діаметр заряду, питома витрата ВР відповідно. Бажано було б 
навести також характеристики ВР. 

Аналіз чинників у формулі (1) показує, що найбільш важливим з них є питома витрата ВР, 
оскільки знаходиться вона в першому ступені. Спроби практичного використання наведеної 
формули показують, що вона дійсна для надміцних крутоблочних гірських порід. 

Постановка завдання. Для вирішення питання про вплив різних факторів та характерис-
тик ВР на діаметр середнього куска у розвалі гірничих порід, необхідно виконати статистичний 
аналіз експериментальних даних, що дозволить отримати математичні залежності між цими 
факторами та якістю подрібнення.  

Викладення матеріалу і результати. У розвалі порід після вибуху утворюються куски рі-
зних розмірів. Аналіз результатів вибухів, вказують на те, що існує кореляційна залежність між  
розмірами кусків породи після вибуху, властивостями гірської маси та ВР, які застосовуються 
для вибухів. Аналітично таку залежність можна записати у вигляді 

),,,,(  QqfDfd ,      (2) 
де d середній розмір кусків породи після вибуху, м; D  середній розмір блоку в масиві по-
роди, м; f – коефіцієнт міцності породи за М.М. Протод’яконовим; q – питома витрата ВР, 
кг/м3; Q – енергія вибуху ВР, кДж/кг; Δ – щільність заряджання, кг/м3. 

На першому кроці знаходження залежності (2) вибираємо її структуру. Враховуючи 
особливості вибуху і результати експериментів, робимо висновок про доцільність вибору 
структури формули (1) у мультиплікативній формі 

5431 aaaa QqDKd  ,      (3) 

де fbaK  ; )4,...,1(,, iaba i -  чисельні параметри. 

На другому кроці знаходження залежності (2) знайдемо величини параметрів, a, b, ai  

(i=1,…,5) згідно результатів експериментів. 
По-перше, для спрощення аналізу  здобутих результатів формулу (2) природно звести  до 

безрозмірного вигляду 
4321 aaaa QqDKd  ,     (4) 
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Величини do, Do, fo, qo, Qo, Δo можна назвати базовими, мають сенс одиниць виміру, і визна-
чаються аналізом статистичних результатів експериментів. Для полегшення знаходження вели-
чин параметрів a, b, ai (i=1,…,5) прологарифмуємо (3), що дасть 

 lnlnlnlnln)1ln(ln 4321 aQaqaDaafcd ,   (5) 

Враховуючи особливості входження параметрів в (5) з метою застосування лінійного 
регресійного аналізу, доцільно перетворити (5) до вигляду 
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ln , aa ln0  , Dx ˆln1  , qx ln2  , Qx ˆln3  ,  ln4x . 

Параметри a, ai  (i=1,…,5) знайдемо за допомогою лінійного регресійного аналізу, але для 
знаходження величини c, а, значить, і b, треба скористатися нелінійними методами пошуку. 
Надалі складаємо суму квадратів відхилень здобутих значень в результаті експериментів від 
тих, що обчислені за формулою (6)  
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Отже, задача знаходження величин параметрів зводиться до мінімізації функції (7) 

caaaaa
caaaaaF

,,,,,
43210

43210

min),,,,,(  .     (8) 

Враховуючи структуру функції (7), реалізується алгоритм умовної мінімізації цієї функції 
відносно параметру с  по параметрам ai  (i=0,…,4). Параметр c підбирається таким, щоб 
мінімізувати (6), але з врахуванням фізичного змісту параметрів, які шукаються. Підкреслимо, 
що параметри ai  (i=1,…,4) вказують на  швидкість відносної зміни середнього розміру куска 

породи d  від відносної зміни величин D , q, Q і  , відповідно. Дійсно, обчислюючи частинні 
похідні, маємо 
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Разом з цим, швидкість відносної зміни середнього розміру куска породи d  від відносної 
зміни величини f має більш складний вигляд, що викликано вимогою фізичного змісту і 
обчислюється за формулою 
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Вирази (9) і (10) дозволяють визначити обмеження на ці величини, які б відповідали фізич-
ному змісту знайдених параметрів.  

Знайдені параметри c, ai (i=0,…,4) перевіримо на їх значимість, застосовуючи статистичні 
методи, зокрема, перевірка гіпотези про те, що вони не дорівнюють нулю. Для цього скориста-
ємось розподілом Ст’юдента. Спочатку обчислюємо статистику параметра ai 

iaii sat  ,      (11) 
де 

ias - стандартне відхилення параметра ai. 

Далі, згідно вибраному рівню значимості  і числа ступенів свободи k по таблиці розподілу 
Ст’юдента знаходимо kt , . Якщо виконується ki tt , , то вважається на рівні значимості , що 

параметр 0ia . Для перевірки адекватності знайденої формули результатам експериментів 

скористаємось дисперсійним аналізом, для чого перевіримо значимість коефіцієнта множинної 
кореляції за допомогою критерія Фішера, обчисленням статистики 
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де n - об’єм вибірки, l - число незалежних змінних, 
lxxxyr .... 21

 коефіцієнт множинної кореляції. 

Далі, з таблиці розподілу Фішера для обраного рівня значимості  знаходимо величину 
)1(  lnl,F . Якщо має місце нерівність )1,(  lnlFF  , то з ймовірністю 1- можна 

стверджувати, що між y та змінними lxxx ,...,, 21  існує залежність. Результати експериментів 

зведені в табл. 1. 
Таблиця 1 

Результати експериментів по дослідженню розмірів кусків породи від властивостей гірської маси та ВР 
№ d, м D, м f q, кг/м3 Q, кДж/кг Δ,кг/м3 
1 0,04 0,05 2 0,278 3220 1210 
2 0,049 0,07 3 0,376 3000 1250 
3 0,039 0,09 4 0,467 4316 950 
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4 0,055 0,1 5 0,552 3220 1210 
5 0,089 0,2 6 0,633 3000 1250 
6 0,082 0,3 7 0,711 4316 950 
7 0,131 0,4 8 0,786 3220 1210 
8 0,162 0,5 9 0,858 3000 1250 
9 0,13 0,6 10 0,929 4316 950 

10 0,192 0,7 11 0,998 3220 1210 
11 0,225 0,8 12 1,065 3000 1250 
12 0,175 0,9 13 1,131 4316 950 
13 0,25 1 14 1,195 3220 1210 
14 0,287 1,1 15 1,259 3000 1250 
15 0,218 1,2 16 1,321 4316 950 
16 0,308 1,3 17 1,383 3220 1210 
17 0,347 1,4 18 1,443 3000 1250 
18 0,261 1,5 19 1,503 4316 950 
19 0,364 1,6 20 1,562 3220 1210 
20 0,407 1,7 21 1,62 3000 1250 
21 0,304 1,8 22 1,678 4316 950 
22 0,421 1,9 23 1,735 3220 1210 
23 0,467 2 24 1,791 3000 1250 
24 0,346 2,1 25 1,846 4316 950 
25 0,477 2,2 26 1,902 3220 1210 
26 0,528 2,3 27 1,956 3000 1250 
27 0,389 2,4 28 2,01 4316 950 
28 0,534 2,5 29 2,064 3220 1210 
29 0,588 2,6 30 2,117 3000 1250 
30 0,432 2,7 31 2,17 4316 950 
31 0,591 2,8 32 2,222 3220 1210 

В табл. 2 зведено закодовані значення результатів експериментів згідно формули (4). Наво-
димо базові значення величин згідно одного з експериментів:  

25,0od м, 1oD  м, 14of , 195,1oq  кг/м3, 3220oQ кгДж/кг, 1210o  кг/м3. 
Таблиця 2 

Закодовані результати експериментів по дослідженню розмірів кусків породи від властивостей гірської маси та ВР 
Номер d D f q Q  

1 0,16 0,05 0,142857 0,232636 1 1 
2 0,196 0,07 0,214286 0,314644 0,931677 1,033058 
3 0,156 0,09 0,285714 0,390795 1,340373 0,785124 
4 0,22 0,1 0,357143 0,461925 1 1 
5 0,356 0,2 0,428571 0,529707 0,931677 1,033058 
6 0,328 0,3 0,5 0,594979 1,340373 0,785124 
7 0,524 0,4 0,571429 0,657741 1 1 
8 0,648 0,5 0,642857 0,717992 0,931677 1,033058 
9 0,52 0,6 0,714286 0,777406 1,340373 0,785124 
10 0,768 0,7 0,785714 0,835146 1 1 
11 0,9 0,8 0,857143 0,891213 0,931677 1,033058 
12 0,7 0,9 0,928571 0,946444 1,340373 0,785124 
13 1 1 1 1 1 1 
14 1,148 1,1 1,071429 1,053556 0,931677 1,033058 
15 0,872 1,2 1,142857 1,105439 1,340373 0,785124 
16 1,232 1,3 1,214286 1,157322 1 1 
17 1,388 1,4 1,285714 1,207531 0,931677 1,033058 
18 1,044 1,5 1,357143 1,257741 1,340373 0,785124 
19 1,456 1,6 1,428571 1,307113 1 1 
20 1,628 1,7 1,5 1,355649 0,931677 1,033058 
21 1,216 1,8 1,571429 1,404184 1,340373 0,785124 
22 1,684 1,9 1,642857 1,451883 1 1 
23 1,868 2 1,714286 1,498745 0,931677 1,033058 
24 1,384 2,1 1,785714 1,54477 1,340373 0,785124 
25 1,908 2,2 1,857143 1,591632 1 1 
26 2,112 2,3 1,928571 1,63682 0,931677 1,033058 
27 1,556 2,4 2 1,682008 1,340373 0,785124 
28 2,136 2,5 2,071429 1,727197 1 1 
29 2,352 2,6 2,142857 1,771548 0,931677 1,033058 
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30 1,728 2,7 2,214286 1,8159 1,340373 0,785124 
31 2,364 2,8 2,285714 1,859414 1 1 

Після логарифмування закодованих результатів експериментів по дослідженню розмірів 
кусків породи від властивостей гірської маси та ВР отримуємо масив чисел для статистичної 
обробки якого доцільно скористатися  функцією “ЛИНЕЙН”, яка входить до “Мастер функций” 
программ “Microsoft Excel” у системі Windows-XP. Результати таких обчислень приведені  в 
таблиці 3. В останньому стовпцю таблиці 3 показано величини остаточної похибки при 
наближені функцією (6) результатів експериментів. 

Таблиця 3 
 Результати пошуку мінімуму функції (6) по параметру с   

с ао а1 а2 а2 а4 sост 
0,7 -0,526 0,658 -0,344 -0,645 0,392 1,28E-03 
0,8 -0,585 0,661 -0,409 -0,661 0,369 9,23E-04 
0,9 -0,643 0,657 -0,453 -0,724 0,288 8,90E-04 
1 -0,692 0,662 -0,489 -0,687 0,334 9,30E-04 

1,1 -0,742 0,662 -0,513 -0,697 0,32 1,06E-03 
1,2 -0,789 0,661 -0,528 -0,706 0,308 1,19E-03 

Аналіз табл. 3 дозволяє зробити висновок, що оптимальною величиною є 9,0opt с , що 

виділено строчкою в табл. 3. Отже, встановлено оптимальні величини параметрів: 
643,00 a , 657,01 a , 453,02 a , 724,03 a , 288,04 a , 9,0c . 

Для перевірки значимості знайдених параметрів скористаємось критерієм Ст’юдента. 
Згідно проведених розрахунків стандартні відхилення для знайдених величин параметрів є такі: 

002038,0
0
as , 00696,0

1
as , 0148,0

2
as , 0876,0

3
as , 112,0

4
as . 

Обчислюємо значення статистик згідно формули (10) 
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Користуючись таблицею розподілу Ст’юдента знаходимо критичне значення для рівня 
значимості =0,01 і числа степенів свободи k=25t0,01;25=2,787. Враховуючи, що 

25;01,0tti  ( 4,...,0i ), робимо висновок, що знайдені величини параметрів є значимими на 

рівні =0,01. 
Адекватність знайденої формули результатам експериментів перевіряємо значимістю 

коефіцієнта множинної кореляції за допомогою критерію Фішера. Обчислюємо статистику за 
формулою (11), користуючись результатом обчислення коефіцієнта множинної кореляції  

999,02
.... 521

xxxyr  

4995
999,01

999,0

5

25



F . 

Користуючись таблицею розподілу Фішера при рівні значимості =0,01 і числі степенів 
свободи k1=0,6 і k1=24 , знаходимо F0,01(6,24)=3,67. Враховуючи, що )24,6(01,0FF   робимо ви-

сновок, що з ймовірністю 1-=0,99 має місце залежність між y та змінними 521 ,...,, xxx . 

Отже, формула (3) приймає вигляд 
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У знаменниках формули (13) виписані базові значення змінних. Графічна інтерпретація 
формули (13) наведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Графік залежності середнього розміру куска від питомої витрати ВР 

 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Отримано загальну формулу для розра-

хунку середнього розміру куска в розвалі порід залежно від властивостей порід, їх блочності, 
застосовуваної ВР і питомої її витрати. Означена формула може бути використана для розрахун-
ку середнього розміру куска гірських порід з будь-якими фізичними властивостями і різними 
умовами підривання.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДПРАЦЮВАННЯ  
РУДНИХ ПОКЛАДІВ КАМЕРНИМИ СИСТЕМАМИ НА ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТАХ 
 

Представлено нові технологічні рішення відпрацювання рудних покладів камерними системами на глибоких 
горизонтах. Обґрунтована доцільність формування у відкритому очисному просторі тимчасового цілика, який здійс-
нює підтримання налягаючих порід по моменту відробки основного камерного запасу. Запропоновано враховувати 
при визначені параметрів цілика реологічні властивості гірничого масиву.  
 

Проблема та зв’язок з науковими та практичними задачами. На досягнутих глибинах 
рудних шахт Криворізького басейну спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги за-
стосування камерних систем розробки та перехід до систем підповерхового обвалення. Внаслі-
док цього зростає собівартість видобутку руди, погіршуються показники видобування в цілому, 
ефективність відпрацювання покладів. Перш за все це пов’язано з погіршенням гірничо-
геологічних умов відпрацювання рудних покладів і зростанням активної негативної дії  гірсько-
го тиску. У результаті цього є стрімке зменшення камерних запасів, і у той же час, зростання параме-
трів ціликів, які відпрацьовуються з гіршими показниками видобутку корисних копалин. Камерні си-
стеми розробки порівняно із системами з обваленням руди та налягаючих порід є більш ефективни-
ми. Основними їх перевагами є низькі втрати і засмічення руди за рахунок того, що більш ніж 30 % 
балансових запасів виймальної одиниці (блоку) випускаються практично чистими. Як правило, чим 
більше об’єм камери, ти м кращі показники добування по системі розробки. 

Обов’язкова умова застосування камерних систем - це стійкість руди та вміщуючих порід. 
Але на досягнутих глибинах стійкість оточуючих порід, особливо висячого боку значно знизи-
лась. Виходячи з цього, актуальною задачею є удосконалення технології очисного виймання 
руд камерними системами, що дозволить підвищити їх ефективність при безпечному виконанні 
гірничих робіт. 

Аналіз досліджень та публікацій. З метою удосконалення та підвищення ефективності си-
стем розробки з відкритим очисним простором виконана значна кількість досліджень. Причо-
му, вони направлені як на підвищення ефективності гірничих робіт на процесах очисного вий-
                                                 
.  Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю., 2012 
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мання, так на створення нових технологічних рішень відпрацювання покладів із забезпеченням 
стійкості конструктивних елементів [1,2]. 

Для зменшення питомої ваги підготовчо-нарізних робіт застосовуються різні схеми відбій-
ки та переміщення рудної маси в блоці. Для підвищення стійкості вміщуючих порід, особливо 
висячого боку, можуть залишатись так звані, «рудні кірки». Раніше було запропоновано та на 
ш. «Ювілейна» ПАТ «Суха Балка», впроваджено технологічну схему відпрацювання рудних 
покладів з розділенням підтримуючим ціликом очисної камери на дві суміжні [3,4]. При цьому 
забезпечувалась стійкість оточуючих порід та стелини на термін відпрацювання очисного бло-
ку зі збільшенним камерним запасом. Але цій технології властиво значний об’єм підготовчо-
нарізних робіт при утворенні днища блоку, а також великі витрати на доставку рудної маси. 

Постановка задачі. Задачею досліджень була розробка нових технологічних та технічних 
рішень, які направлені на удосконалення відпрацювання рудних покладів на глибоких горизон-
тах камерними системами з метою розширення області їх застосування, поліпшення показників 
видобутку рудної маси з очисного блоку та забезпечення стійкості оточуючих порід.  

Викладення матеріалу та результати. Виконані дослідження та розроблена технологічна 
схема відпрацювання родовищ корисних копалин, яка направлена на скорочення витрат при 
проведенні виробок приймального горизонту за рахунок низьковитратної вибуходоставки в ка-
мерах. Формування Y-подібного тимчасового цілика дозволяє забезпечити стійкість оточуючих 
порід та підвищити ефективність камерної системи розробки. 

Запропонована технологічна схема очисного виймання рудних покладів передбачає наступ-
не. Запаси поверху висотою 75-80 м відпрацьовуються очисними блоками з поділенням їх на 
підповерхи, а у межах блоку на камери, міжкамерні цілики, стелину з підтримуючим ціликом 
посередині камерних запасів (Y-подібний просторовий цілик). Важливою ланкою в цій техно-
логії є розміри, порядок формування та подальше відпрацювання Y-подібного цілика, від якого 
залежать стійкість оточуючих порід та показники вилучення рудної маси з блоку. Виконаними дослі-
дженнями встановлено, що основними вихідними даними для визначення оптимальної технології 
формування Y-подібного підтримуючого цілика для розділення очисної камери на дві суміжні є: па-
раметри допустимих оголень руди та оточуючих порід, напружено-деформований стан системи «ка-
мери-цілики», діючі при цьому навантаження, а також фізико-механічні властивості масиву руди та 
порід, які змінюються у часі. Для встановлення параметрів конструктивних елементів в різних гірни-
чо-геологічних умовах існують ряд методичних вказівок [5-7]. Для умов Криворізького басейну на 
протязі багатьох років геометричні розміри камерних систем визначають згідно методу розрахунко-
вих функціональних характеристик [8]. Останній базується на практичному аналізі лінійних розмірів 
оголень в камерах та ціликів і дозволяє використовуючи функціональні комплексні характеристики 
встановлювати параметри підземних конструкцій. 

Оскільки підтримуючий Y-подібний цілик повинен забезпечувати стійкий стан суміжних 
оголень на весь термін відробки камер, то при визначенні його розмірів необхідно встановлю-
вати запас стійкості з урахуванням зміни в часі властивостей та стану масиву руди. При цьому 
час стійкого стану підтримуючого цілика можливо визначити з виразу 

m
t bnt 1)1(  , 

де m - коефіцієнт, який характеризує зміну властивостей та стану гірських порід з часом, для 
руд середньої та нижче середньої міцності дорівнює 0,18; nt - коефіцієнт запасу міцності з ура-
хуванням фактору часу; b - коефіцієнт, який залежить від форми цілика. 

У рівнянні запас стійкості nt повинен прийматися таким, щоб забезпечувалась надійність 
0,9-0,95 для відповідальних підземних конструкцій. 

Після визначення параметрів підтримуючого цілика аналогічним чином приймаються інші 
конструктивні розміри системи розробки. 

Технологічна схема відпрацювання блоку пропонується за такої послідовності. Першочер-
гово верхній підповерх: запаси лівої та правої камер, частину запасів підтримуючого цілика, 
запаси стелини та залишеної частини підтримуючого цілика і в останню чергу запаси міжкаме-
рного цілика з боку виробленого простору. Аналогічно відпрацьовується нижній підповерх. 

Підготовка блоку виконується шляхом проведення відкотного штреку 1, ортів-заїздів 2, 
блокових підняттєвих 3,4,5 (рис. 1.2) 
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Рис. 1. Вертикальна проекція за простяганням під-
готовлених запасів очисного блоку з вибуходостав-
кою та формуванням Y-подібного просторового 
цілика 

Рис. 2. Вертикальна проекція навхрест простягання підготов-
лених запасів очисного блоку з контурами ціликів та розбуре-
ними запасами камери верхнього підповерху 

Один з варіантів підготовки підповерху із суміщенням з основним горизонтом представле-
но на рис. 3. Вона може бути орієнтована на використання  різних способів переміщення рудної 
маси від пункту випуску до рудозвальних підняттєвих. При цьому проходять підповерхові 
штреки 6,8 та орти 9, доставочні орти 7. Відрізні підняттєві 10 та похилі з урахуванням дії ви-
буходоставки руди в камері бурові штреки 11, які з’єднуються з господарчими штреками 12. 
Проходяться також рудозвалювальні підняттєві 13. Камерні запаси з виробки 11 розбурюються 
віялами глибоких свердловин 14. Останні заряджаються та з забезпеченням вибуходоставки 
відбиваютьсґ на раніше утворені воронки 15 та компенсаційну щілину. 

Після відпрацювання камерних запасів за відомими технологіями виймаються запаси інших 
елементів очисного блоку. 

При відробці рудних покладів зі слабостійкими оточуючими породами для підвищення 
стійкості їх оголень в камерах пропонується розроблений спосіб створення несучого шару 
шляхом зміцнення слабких порід анкерами на стадії відбійки камерних запасів [9]. Досліджен-
нями встановлено залежності між сіткою та величиною закладення анкерів в породах оголень і 
параметрами буро-підривних робіт з відбійки запасів руди в камері. 

Висновки та напрям подальших досліджень. Впровадження запропонованого с пособу 
розробки родовищ дозволяє знизити витрати на спорудження приймального горизонту да до-
ставку рудної маси. Шляхом формування оригінальної просторової конструкції стелини з під-
тримуючим ціликом забезпечити стійкість оточуючих порід, розширити область застосування 
камерних систем та поліпшити показники видобутку корисних копалин з блоку. Підвищення 
показників видобутку руди також може бути здійснено за рахунок заповнення відроблених ка-
мер твердіючою закладкою, яка забезпечує підтримання налягаючих порід на період відпрацю-
вання ціликів. Подальші дослідження направлені на встановлення раціонального співвідно-
шення геометричних розмірів виїмкових одиниць, параметрів конструктивних елементів сис-
теми розробки, порядку очисної виїмки, виду і типорозміру застосовуваної геотехніки шляхом 
їх спільної оптимізації.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ НА ПІДГОТОВКУ  
ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ПОТУЖНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПОКЛАДІВ 

 

У статті наведено результати геомеханічних досліджень стійкості виробок та конструктивних елементів техно-
логій очисного виймання руд із потужних покладів з подальшим розрахунком ефективності застосування раціональ-
них конструктивно-технологічних параметрів технологій очисного виймання в умовах глибоких горизонтів. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними задачами. Забезпечення раціона-
льної підготовки та відпрацювання потужних покладів природно-багатих залізних руд в умовах 
глибоких горизонтів є одним із найголовніших питань, які постають перед сучасними гірничо-
видобувними підприємствами. 

Як показала практика, в сучасних умовах відпрацювання потужних покладів в умовах гли-
боких горизонтів збільшилися масштаби проявів геомеханічних процесів при експлуатації під-
готовчих виробок та веденні гірничих робіт у виймальних одиницях у вигляді обвалень порід у 
виробки, зсувів їх контурів, а також динамічних проявів. На стадії проектування для обґрунту-
вання вибору способів й засобів запобігання цих проявів необхідна попередня оцінка ступеню 
розвитку геомеханічних процесів в конкретних геомеханічних обставинах. Експлуатаційні ви-
трати та якісні показники пов’язані з вивченням геомеханічних процесів, що протікають у рудо-
породному масиві в зоні ведення гірничих робіт, і визначаються початковими геомеханічними 
параметрами, формою і розмірами виробленого простору, макроструктурою родовища. 

Вирішення проблеми впливу гірничо-геологічних, гірничо-технологічних та гірничо-
геомеханічних умов глибоких горизонтів є актуальною науково-технічною задачею підземного 
видобутку природно-багатих залізних руд із покладів південної групи Криворізького басейну. 

Аналіз досліджень та публікацій. Ведення гірничих робіт, і в особливості проведення гір-
ничих виробок, супроводжується порушенням природного (початкового) напружено-
деформованого стану породних масивів. Як результат відбувається деформування породних ма-
сивів й перерозподіл напруг навколо поверхні оголень.  

Головними факторами, що визначають величину зсуву порідного контуру є: параметри по-
чаткового стану рудо-породного масиву, глибина ведення гірничих робіт, макроструктура руд-
ного масиву, напружено-деформовані стани рудного та породного масивів, що утворюються в 
процесі розробки покладу, просторова орієнтація виробок [1]. 

Згідно з попередніми дослідженнями НДГРІ виявлено, що економічно ефективна глибина 
розробки багатих руд підземним способом в Кривбасі визначається рівнем 2000 м. Перспективи 
розвитку відпрацювання природно-багатих залізних руд в умовах глибоких горизонтах пов’язані 
з дослідженням геомеханічного стану рудо-породного масиву й врахування його при підготовці 
та відпрацюванні рудних покладів. 

Питання вивчення параметрів трасування транспортно-підготовчих виробок в умовах гли-
боких горизонтів потужних залізорудних покладів є відкритим. 

В процесі відпрацювання покладу тиск обвалених порід лежачій бік є одним з найголовні-
ших чинників, що знижають неврівноваженість масиву в лежачому боці і обмежують його зсув. 
Вивчення характеру деформації порід лежачого боку нададуть можливості обґрунтування вибо-
ру розташування транспортно-доставочної виробки лежачого боку в умовах глибоких горизон-
тів. Параметризація технологій відпрацювання малостійких руд потребує урахування впливу 
структурно-деформаційних характеристик рудо-породного масиву, місця розташування вийма-
льних одиниць в рудному тілі в залежності від віддалення панелі від висячого боку покладу, ха-
рактеру зони обвалень й зсувів у висячому боці покладу, технологічних особливостей утворення 
камерних оголень й технологічних ціликів.  

                                                 
.  Тарасютін В.М., Рябець В.В., Долгий А.С., 2012 
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Постановка завдань. Метою досліджень є встановлення залежностей технологічних па-
раметрів при підготовці та відпрацюванні природно-багатих залізних руд від гірничо-
геологічних, гірничо-геомеханічних та гірничотехнічних умов на глибоких горизонтах, які за-
безпечують підвищення якості товарної продукції та зниження експлуатаційних витрат при ве-
денні підготовчо-нарізних робіт та безпеку ведення гірничих робіт. 

Дослідження проводяться для умов глибоких горизонтів шахти «Родіна» в межах 1200-
1500 м, поклад «Основний-95», з урахуванням макроструктури будови порід висячого та лежа-
чого боків покладу та властивостей структурних елементів масиву [2]. 

Дослідження включають в себе вирішення взаємопов’язаних завдань: 
Визначення параметрів розташування транспортно-доставочного штреку в залежності від 

потужності покладу, форми зони обвалення налягаючих порід висячого боку та макрострукту-
рної будови рудо-породного масиву родовищ. 

Визначення стійких параметрів оголень та огороджуючих ціликів компенсаційних просторів 
виймальних одиниць з урахуванням напружено-деформуючого стану масиву і технології їх утворення. 

Розробка конструктивних схеми раціональної технології відпрацювання потужних покладів родо-
вища на глибоких горизонтах шахти «Родіна» з урахуванням розташуванням панелі. 

Детальне вивчення стану відкотного штреку при відпрацюванні рудного покладу в умовах 
глибоких горизонтів надасть змогу дослідити вплив потужності покладу на стан транспортно-
доставочної виробки в залежності від його розташування. Урахування напружено-деформуючого 
стану масиву і технології утворення компенсаційних просторів при визначенні їх основних параметрів 
включає в себе вивчення сучасного стану умов і технологій відпрацювання потужних залізоруд-
них покладів Криворізького басейну на глибоких горизонтах, а також дослідження стійкості 
конструктивних елементів технологій очисного виймання руд із потужних покладів. 

Викладення матеріалу та результати. Вирішення поставлених завдань здійснювалось 
комплексним методом, що включає теоретичні узагальнення практичного досвіду розробки 
глибоких горизонтів, численні моделювання методом кінцевих елементів, натурні експеримен-
ти методом реперних станцій, техніко-економічний аналіз результатів досліджень. 

Було встановлено, що напружено-деформований стан масивів в зоні очисного виймання 
залежить від коефіцієнта бокового розпору регіонального поля початкових напружень. Для діа-
пазону глибин 1100-1500 м отримані залежності розподілу напруги вхрест простягання рудного 
покладу на горизонті ведення гірничих робіт. 

Також виявлено, що на характер формування початкових напружень істотно впливає стру-
ктурна неоднорідність масиву гірничих порід. Розраховані  параметри напружень на 30-40% 
відрізняються від значень, отриманих для однорідних масивів. Головним фактором, що формує 
локальні поля напружень, є відмінність модулів деформацій структурних елементів. 

Параметри локальних полів напружень залежать від деформаційних властивостей, розмірів 
та орієнтації у просторі усієї сукупності шарів гірничих порід. Область впливу кожного шару 
розповсюджується на відстань до трьох характерних його розмірів. Розподіл напружень по по-
тужності покладу круто падаючих шарів має чітко виражений максимум або мінімум, розташо-
ваний біля висячого чи лежачого боку шару, що розглядається, в залежності від того, більше чи 
менше одиниці відношення модулів деформації шару й оточуючих порід. Різниця між величи-
нами напружень у протилежних границь породних шарів тим більша, чим більше відношення 
модулів деформацій шару й оточуючих порід. 

Для боротьби з негативними наслідками порушення природного врівноваженого стану ру-
до-породного масиву, що викликані веденням гірничих робіт, постійно застосовуються різно-
манітні додаткові заході, що впливають на інтенсивність перехідних процесів й визначають 
властивості й стан порід в новому положенні рівноваги. 

До заходів, що напрямлені на підвищення стійкості виробок, відносять вибір раціональних 
місць закладення виробок, розмірів та форм їх перетину, вибір типів і параметрів кріплення, що 
відповідають гірничо-геологічним умовам, зміцнення або розгрузку при контурних порід. 

Розподіл напружень в зонах ведення гірничих робіт характеризується наступними особли-
востями: в лежачому боці спостерігається активна динаміка змін параметрів напружено-
деформованого стану масиву в зоні 50-100 м від контакту залізорудного покладу з породами 
лежачого боку в залежності від розвитку гірничих робіт в межах горизонту. Техніко-
економічна оцінка і результати вимірювань реперних станцій показали, що факторами, які без-
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посередньо визначають параметри трасування транспортно-підготовчих виробок, є потужність 
покладу, макроструктура порід лежачого боку, тип транспортних засобів та технології відпра-
цювання покладу. 

При дослідженні геомеханічного стану відкотного штреку при відпрацюванні покладу 
«Основний» та аналізу економічних показників було встановлено, що витрат на перекріплення 
виробки не було в зоні А (вісі 70-108), а в зоні Г (вісі 130-154а) витрати на перекріплення дорів-
нювали витратам на проходку штреку. У той же час у зонах Б (вісі 108-120) та В (вісі 120-130) 
витрати на перекріплення були значно вище за витрати на проходку виробок, у три та шість 
разів відповідно. Як кріплення застосовувались УПК (27)22-8,5, рами яких встановлювалися на 
відстані 0,5-1,0 м одна від одної. 

 
Рис. 1. План основного відкотного горизонту -1315 м ш. Родіна 

 

До останнього часу розробка залізорудних покладів родовищ Кривбасу проводилася з до-
сить високою ефективністю видобутку рудної маси. Але значне поглиблення ведення гірничих 
робіт призвело до різкого скорочення рудних площ, а значить і запасів руди на рудниках півден-
ної групи. Зростання собівартості видобутку природно-багатих залізних руд пояснюється скоро-
ченням об’ємів виробництва, зростанням матеріальних й енергетичних витрат, а також фондоє-
мністю продукції, що зумовлено значним пониженням гірничих робіт [3]. 

У даний час вирішується питання щодо подальшого розвитку гірничих робіт. Перший варі-
ант передбачає комплексну розробку природно-багатих залізних руд із включенням в експлуа-
тацію бідних руд вищих горизонтів. Другий варіант - подальше поглиблення шахт й розробку 
багатих руд з удосконаленням існуючих технологій видобутку залізних руд. Збільшення компе-
нсаційного простору до максимально можливих розмірів та оптимізація конструктивного офор-
млення панелей надасть змогу підвисити якість видобутої рудної маси. 

Під час валового видобутку природно-багатих залізних руд в умовах шахти «Родіна» відбуваєть-
ся значне зниження показників виймання через неврахування розміщення типів і сортів руд у межах 
виймальних блоків, при їх розділенні на панелі. За умов і подальшого відпрацювання таким способом 
техніко-економічні показники роботи шахти навряд чи зростатимуть. Оскільки руда, яка незасмічена 
вміщуючими породами, виймається саме з компенсаційного простору, то збільшення об’ємів остан-
нього до максимальних розмірів надасть змогу підвисити ефективність розробки в цілому за рахунок 
збільшення якості рудної маси, що видобувається. Урахування розташування панелей по потужності 
покладу та напружено-деформованого стану масиву в конкретних точках надасть можливості збіль-
шити об’єм компенсаційного простору. При утворенні компенсаційного простору необхідного об’єму 
доцільним буде застосування камерного варіанту підповерхового обвалення з відбійкою руди верти-
кальними віялами глибоких свердловин на вертикальний компенсаційний простір. 

Також слід зазначити, що показники вилучення значно погіршуються через втрату вибурених 
глибоких свердловин, які потрапляють у зону геомеханічного впливу компенсаційних просторів. 

Поступове відпрацювання камерного запасу пошаровим підриванням комплектів глибоких 
свердловин, збільшення об’ємів компенсаційного простору, а також урахування розташування 
панелей по потужності покладу є визначальними факторами при розробці покладів природно-
багатих залізних руд в умовах глибоких горизонтах. 
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Аналіз показав, що залежно від місця розташування панелі, міцності порід, класу покладу, 
технічних засобів утворення компенсаційного простору має те чи інше конструктивне оформ-
лення компенсаційної камери в панелі (рис. 2). 

Рис 2. Розподіл відносних напружень σуу/γН і σхх/γН на рівні горизонту 
очисного виймання навхрест простяганню покладу при різних класах покладів: -
×- – ІІ клас ; -●- – ІІІ клас 

 

На основі аналізу геомеханічних досліджень встановлено, що 
найефективнішою схемою, з точки зору геомеханічного наванта-
ження панелі, є відпрацювання родовища фронтально-діагональ-
ною схемою. За таких умов основна частина виймальних дільниць 
характеризується наявністю двох вертикальних контактів панелі з 
обваленими породами (рис. 3). 

Параметри днища та розміри стійких горизонтальних оголень 
компенсаційних камер в залежності від допустимих еквівалентних 

прогонів розраховані за методикою НДГРІ [4]. 
Рис. 3. Порядок відпрацювання панелей при наявності двох кон-

тактів панелі з обваленими породами 
 

Параметри еквівалентних прогонів стійких горизонталь-
них і вертикальних оголень знижуються по мірі їх віддалення 
від висячого боку. Отже з віддаленням панелі від висячого 
боку зменшується й максимально можливий об’єм компенса-
ційного простору. Застосування менш сейсмічно впливових 
способів утворення компенсаційного простору (шпурова від-
бійка, гідротехнологія) дає змогу значно збільшити параметри 
стійких оголень компенсаційної камери. 

Оскільки по мірі віддалення від висячого боку зменшу-
ється об’єм компенсаційної камери, то й проектування кожної окремої панелі вимагає врахування 
даного фактору і індивідуалістичного підходу до розробки технологій відпрацювання панелі. 

На основі розрахунків була побудована зведена таблиця залежності питомої ваги камерного за-
пасу від розташування панелі навхрест простягання з урахуванням потужності покладу (табл. 1).  

Таблиця 1 
Питома вага камерного запасу від розташування панелі вкрест простягання та потужності покладу 

Відстань центру панелі від висячого боку, м  Кількість 
контактів 10 30 50 70 

1 контакт 35 33 28 16 
Питома вага камерного запасу, % 

2 контакти 33 27 22 15 

Отримані залежності дають змогу запропонувати наступні схеми відпрацювання природно-
багатих залізних руд з урахуванням напружено-деформованого стану рудо-породного масиву та 
розташуванням панелі по потужності покладу: варіант підповерхового обвалення з відбійкою рудного 
масиву в затисненому середовищі з одночасною підсічкою рудного масиву шляхом розгортання при-
ймальних воронок доцільно застосувати в лежачому боці покладу, оскільки утворення компенсацій-
ного простору в даних умовах є найскладнішим, а його об’єм є нижчим за норматив і не сприяє по-
ліпшенню ефективних показників видобутку; варіант підповерхового обвалення з відбійкою рудного 
масиву на похилий компенсаційний простір слід застосовувати в центральній частині покладу; варі-
ант підповерхового обвалення із суміжним горизонтом буріння та доставки доцільно застосовувати 
під висячим боком покладу, оскільки стійкість горизонтальних та вертикальних оголень дозволяє 
утворити компенсаційний простір значного об’єму. 

Висновки. Умови глибоких горизонтів залізорудних шахт, які відпрацьовують потужні покла-
ди системами з обваленнями руди і вміщуючи порід в значній мірі впливають на вибір параметрів 
розташування підготовчих виробок (транспортних, технологічних); розміри компенсаційних прос-
торів виймальних одиниць та техніко-економічні показники відпрацювання панелей. 

Панелі, що розташовуються на контакті висячого покладу залежно від форми виробленого 
простору раціонально відпрацьовувати камерним варіантом технології підповерхового обва-
лення (компенсація складає 30-50 % від запасів панелі); на відстані 30-40 м від висячого боку - 
технологією підповерхового обвалення з відбійкою рудного масиву на похилий компенсацій-
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ний простір, у лежачому боці - варіантом підповерхового обвалення з відбійкою рудного маси-
ву в затисненому середовищі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗСУВУ ПОВЕРХНІ І СТАНУ ОБ’ЄКТІВ  
ПРИ ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩА ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 
 

Узагальнені результати натурних спостережень і виконано прогнозування зсувів поверхні та інженерно-
технічних об'єктів при підземній розробці родовища ПАТ «Євраз Суха Балка». 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Родовище ПАТ «Єв-
раз Суха Балка» приурочено до східного крила синклінально-антиклінальної структури Крив-
басу. Очисні роботи на ш. «Ювілейна» проводяться на поверхах горизонтів -1180, -1100 м, а на 
ш. ім. Фрунзе - по покладах Діагонального і Саксаганського простягань на горизонтах -910 і 
985 м. Відпрацювання покладів супроводжується розвитком процесів зсуву в масиві гірських 
порід і на земній поверхні. У шахтному полі ш. «Ювілейна» в районі маркшейдерських осей 40 
− 240 процес зсуву проявляється у вигляді класичної мульди зсуву. Тому при розробці заходів, 
спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, необхідною умовою повинно 
бути врахування всіх деформаційних процесів через комплексну мінімізацію їх впливу на при-
родно-техногенну систему на основі встановлення закономірностей їх розвитку. Тільки в тако-
му випадку можна досягти позитивних результатів. 

Аналіз досліджень та публікацій. Згідно до вимог нормативних документів «Правил охо-
рони…» [1], «Інструкції…» [2] і «Проекту заходів охорони…» [3], починаючи з 2001р. лабора-
торією Науково-дослідною маркшейдерською лабораторією (НДМЛ) ПАТ « Євраз Суха балка» 
виконуються контрольні спостереження за розвитком процесів зсуву поверхні і станом об’єктів 
при підземній розробці залізної руди, що охороняються, в гірничому відводі ПАТ «Євраз Суха 
Балка» [4]. До 2001 р. контроль за розвитком процесу зсуву на руднику у різні періоди експлуа-
тації здійснювався спеціалізованими організаціями: ВНДМІ, УкрНДМІ, НДІ ВІОГЕМ, ДНПП 
«МЕГГІ». Загалом, виконуються наступні роботи: спостереження за розвитком процесів зсуву у 
висячому і лежачому боках покладів ш. «Ювілейна», у висячому боці покладів ш. ім. Фрунзе; 
визначення фактичних деформацій земної поверхні в районі об’єктів, що охороняються. 

Завданням даного дослідження є встановлення особливостей деформаційних процесів на 
поверхні та стінженерно-технічних споруд при існуючих технологічних параметрах підземної 
розробки корисних коралин родовища ПАТ «Суха балка» в сучасних умовах його експлуатації. 

Викладення матеріалу та результати. Станція спостереження у висячому боці покладів 
ш. «Ювілейна» закладена у 1973 р. і раніше складалася з чотирьох профільних ліній ґрунтових 
реперів, орієнтованих поперек простягання покладів. По мірі виїмки корисної копалини і зрос-
тання мульди зсуву в плані станція спостереження поповнювалася новими профільними лінія-
ми. Сьогодні станція складається з семи профільних ліній: «гребля», «I», «IV», «V», «Дамба», 
«Новий», «Глеюватська». Загальна кількість знаків станції складає 206 ґрунтових реперів. 

Станція спостереження (СС) лежачого блоку також закладена в 1973 р. і у теперішній час 
складається із шести профільних ліній: «2»,«3»,«4»,«5», «Залізниця», «Тумби», двох профіль-
них ліній, що розташовані на північній ділянці шахтного поля «Галерея» і «Вентилятор» шахти 
                                                 
.  Куліковська О.Є., 2012 
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«Північна». Загальна кількість ґрунтових реперів станції - 131 репер. В якості робочих реперів 
використані забивні репери, що є металевими штирями діаметром 25-35 мм, завдовжки 1500-
1700 мм, повністю заглиблені в землю. Інтервали між реперами складають 20-30 м у висячому 
боці покладів і 6-20 м - у лежачому боці. 

Інструментальні спостереження виконувалися електронним тахеометром ТОРСОN GPT 7001 із 
використанням призматичних відбивачів. Відносна похибка вимірювання довжин не перевищує 
1:15000. На існуючій станції спостереження лежачого боку покладів ш. «Ювілейна» регулярно (два 
рази на рік) виконувались весняна та осіння серії натурних спостережень, а також візуальний огляд і 
фотографування зон обрушення, терас і тріщин. Інструментальні спостереження дозволяють визна-
чити фактичні деформації земної поверхні, положення границь зон зсуву, прослідити динаміку розви-
тку процесу зсуву і вирішити питання, які пов’язані з безпечним використовуванням площ, що підро-
бляються, і охороною інженерних об’єктів промислового та цивільного призначення [4]. За наслідка-
ми спостережень виконано аналіз, представлений нижче. 

Розгляд результатів спостережень показав, що в лежачому боці максимальні сумарні осі-
дання за весь період спостережень (34 роки) мають місце в районі Rp 8 (профільна лінія «3»), 
де η = 185мм, тобто середньорічна швидкість осідання дорівнює 5-6 мм/рік (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графік зміни річних вертикальних деформацій Rp8 профільної лінії «3»лежачого боку  

покладів ш. «Ювілейна» ПАТ «Суха Балка»*( штриховою лінією показано лінію тренду 
 

Максимальні відносні горизонтальні деформації розтягування в районі залізниці (профіль-
на лінія «3») за весь період спостережень склали 4,0·10-3 (в перерахунку на 20-метровий інтер-
вал). На ділянці під’їзної колії до ш. «Південна» в зоні тріщинуватості річні швидкості осідань і 
приріст відносних горизонтальних деформацій складають відповідно υ = (2…16) мм/рік; Δε = 
0,2∙10-3/рік. 

Аналіз результатів багаторічних спостережень показав, що протягом останніх чотирнадця-
ти років, активність процесу в лежачому боці покладів ш. «Ювілейна» знижується, що можна 
пояснити відпрацюванням глибоких горизонтів (більше 1000 м) і складуванням порожніх порід 
в зону воронок, що позитивно впливає на стійкість порід лежачого боку. 

По профільній лінії «Тумби», що розташована вздовж східної сторони залізничного насипу, 
в зоні загального впливу гірничих робіт, швидкості осідання реперів не перевищили 5мм/рік. 
Максимальні сумарні осідання η = 70 мм. У районі технологічної автодороги, розташованої із 
західної сторони залізничного насипу, у зоні тріщинуватості, річні швидкості осідань і віднос-
них горизонтальних деформацій склали: υ=26 мм/рік, Δε=(0,1…0,2)∙10-3/рік. Сумарні осідання 
за весь період спостережень склали η=(2139…4061) мм. 

На північній ділянці шахтного поля за межами границі мульди зсуву інструментальні спо-
стереження проводяться в районі труб котельної ш. «Ювілейна» (маркшейдерська вісь (м.в.) 
170), галерей №№ 17,18,19,20 дробильного комплексу (м.в. 198) і вентилятора ш. «Північна» 
(м.в. 277). Аналіз спостережень, що виконувалися з метою контролю стану земної поверхні в 
районі самих споруд показав, що протягом дев’яти років осідання земної поверхні на ділянці 
м.в. 170 практично відсутні. Швидкості осідання ґрунтових реперів на ділянці м.в. 198 зроста-
ють в напрямі з сходу на захід і не перевищують 8 мм/рік. Максимальні сумарні осідання ма-
ють місце в районі репера 1 і за дев’ять років спостережень досягли величини = 48мм, а гори-
зонтальні деформації розтягування не перевищили 0,910-3. 

Подальше відпрацювання покладів ш. «Ювілейна» спричинить збільшення мульди зсуву в 
плані. Слід зазначити, що при відпрацюванні горизонту -1260 м можливе попадання території в 
районі галерей в зону зсуву (небезпечного впливу), що характеризується деформаціями розтя-
гування ε = 2,0 10-3 [5], що надає можливість зробити висновок про те, що експлуатація галерей 
можлива за наявності спеціального моніторингу за деформаціями земної поверхні і самих спо-
руд. Згідно СНіП II-8-78 [6] для транспортерних галерей допустимі деформації земної поверхні 
складають ε ≤ 8,0 10-3. У даний час фактичні деформації в районі галерей значно менше допус-
тимих, їх експлуатація безпечна. 
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Згідно дослідженням [7] шахтне поле ш. «Ювілейна», залежно від прояву процесу зсуву на 
земній поверхні, умовно можна розділити на три ділянки: І (південна) - м.в. 0 - м.в. 110; ІІ 
(центральна) - м.в. 110 - м.в. 200; ІІІ (північна) - м.в. 200 - м.в. 290. Північна і південна ділянки 
шахтного поля відрізняються від «центральної» великою кількістю безрудних ціликів. Їх кіль-
кість і розміри стримують розвиток процесу зсуву порід висячого боку на цих ділянках. При 
таких умовах процес проявляється у вигляді воронок обрушення в місцях виходу покладів під 
наноси і склепіння над виробленим простором. До особливостей процесу воронкоутворення в 
полі ш. «Ювілейна» слід віднести розвиток склепінчастої поверхні обрушення і подальший ви-
хід воронки над «сліпими» ділянками покладів. У подальшому збільшення діаметра воронок 
відбувається за рахунок інтенсивного сповзання наносів, що пояснюється наявністю дуже плас-
тичних червоно-бурих глин у четвертних відкладеннях, особливо це добре видно на прикладі 
північної ділянки шахтного поля. У крайових частинах північної та південної ділянок, під час 
переходу гірничих робіт на великі глибини (більше 800 м), склепіння розвиваються в гірському 
масиві і не проявляються на земній поверхні. 

Найбільш активно процес розвивався в центральній частині шахтного поля і виявився на 
земній поверхні у вигляді класичної мульди зсуву. При існуючих кутах падіння покладів α = 
50…55 град. перепускання порід практично відсутній, тому заповнення виробленого простору 
відбувається за рахунок порід висячого боку під кутами зсуву і розриву. З сторони покладів 
лежачого боку процес активно розвивався в період відпрацювання верхніх і середніх горизон-
тів, в основному, від покладів паралельного простягання, оскільки вони відпрацьовувалися в 
першу чергу і мали значну потужність. Зсув порід лежачого боку протягом останніх 14 років 
практично припинився. 

У 2010 р. зафіксовано показники швидкості осідань і відносних горизонтальних деформа-
цій порід висячого боку у мульді зсуву, які представлені на рис. 2 (у зоні тріщин) і на рис. 3 (у 
зоні небезпечного впливу та мульді зсуву). 

 
Рис. 2. Динаміка розвитку процесу зсуву у зоні тріщин 

 
Рис. 3. Динаміка розвитку процесу зсуву в зоні небезпечного впливу та мульді зсуву 

 

Аналіз результатів спостережень показав, що процес зсуву у висячому боці покладів ш. 
«Ювілейна» останнім часом активізувався. Річні швидкості осідань в 2010 р. перевищують 
швидкості 2009 р. у 3-4 рази. Результати спостережень по профільних лініях «І», «IV» ґрунто-
вих реперів свідчать про активізацію вертикального зсуву (осідання) клиновидної області трі-
щин у бік очисних робіт шахти. У результаті зсуву клиновидна область чинила тиск на породи 
ділянки очисних робіт, викликавши їх обрушення в блоці 34-40 гор. -1180 м покладу «Гніздо». 

Вертикальні і горизонтальні деформації земної поверхні в мульді зсуву зростають в напря-
мку з півдня на північ. Якщо до 2001 р. максимальні деформації мали місце в центрі мульди в 
районі профільної лінії «IV», то тепер вони змістилися на північ в район профільної лінії «V». 
Швидкості осідання земної поверхні (реперів) в північній частині мульди зсуву (профільна лі-
нія «V») більше, ніж на півдні (профільна лінія «Гребля») у 5-6 разів. Активізація процесу на 
північній ділянці пояснюється веденням очисних робіт в цих осях по покладах обох простягань. 
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Відпрацювання покладу «Головний» в маркшейдерських осях 92-140 впливає менше на стан 
земної поверхні, зважаючи на наявність великої кількості безрудних ціликів. Максимальні су-
марні осідання і горизонтальні деформації за весь період спостережень (34 роки) мають місце 
на ділянці профільної лінії «IV» в зоні тріщин і терас, де  = 4419 мм,  = 29,210-3. 

Спостереження показують, що в мульді зсуву висячого боку, в основному, мають місце відносні 
горизонтальні деформації розтягування. Деформації стиснення зафіксовані в районі греблі ставків балки 
Глеюватська, на ділянці профільних ліній «Гребля» і «Дамба». Наявність зони стиснення на цій ділянці 
земної поверхні можна пояснити водопониженням в осадовому чохлі в районі балки. 

Кутові параметри процесу зсуву від відпрацювання гор. -1100 м. та гор. -1180 м мають наступні 
значення: граничний кут о=44о; кут зсуву =53о; кут розриву "= 63о. Згідно табл. 3.1 діючих «Пра-
вил охорони..» [1] кути зсуву і розриву на руднику від гірничих робіт ш. «Ювілейна» дорівнюють 
="=50º, тобто фактичні кути крутіші нормативних. Розрахунок прогнозних кутів розриву у висячо-
му боці покладів шахти показав, що вони повинні складати: при відпрацюванні гор. -1020 м - "п=58º; 
при відпрацюванні гор. -1100 м - "п=64º. Тобто величина прогнозного кута розриву "п=64º при від-
працюванні гор. -1100 м практично співпадає з фактичною "ф.=63º. 

Подальше проведення гірничих робіт на ш. «Ювілейна» супроводжуватиметься розвитком 
процесу зсуву в масиві і на поверхні. Мульда зсуву зростатиме в плані. У мульду зсуву порід 
висячого боку покладів шахти потрапляють наступні об’єкти і споруди: кладовище Берковсько-
го; дачі ЦГЗК; гідротехнічні споруди ставків 1, 2 балки Глеєюватська; ділянка водоводу Ø 300 і 
500 мм до станції «Ленінська». При подальшій розробці покладів зони зсуву перемістяться в 
північно-західному напрямку. Зона тріщин, найімовірніше, займе сучасне положення зони не-
безпечного впливу і захопить велику частину території дачного селища [4]. 

Дослідженнями [8] визначено допустимі і граничні деформації розтягування для дамб εдоп.=4,010-

3, εпр=6,010-3. На родовищах Криворізького басейну тріщини на земній поверхні з’являються при де-
формаціях розтягування, що досягли величини ε=6,010-3. У даний час фактичні деформації, що мають 
місце в районі греблі досягли допустимої величини, але менше граничної. При розвитку чергового 
кроку процесу зсуву зона тріщин займе сучасне положення границі зони небезпечного впливу, дефо-
рмації в районі греблі можуть досягти критичної величини. При переміщенні зон зсуву далі у висячий 
бік повинні розглядатися питання розробки відповідних технічних рішень, що надасть можливість 
безпечної експлуатації згаданих споруд та об’єктів. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, при подальшому проведенні гір-
ничих робіт шахтами «Ювілейна» та ім. Фрунзе процес зрушення в гірничому відводі ПАТ 
«Суха Балка» буде розвиватися, що спричинить зсування порід висячого боку і переміщення 
меж небезпечних зон: зона тріщин займе сучасний стан межі небезпечної зони впливу, в ре-
зультаті чого велика частина прилягаючої території в зону тріщин. Тому здійснення контролю 
за зрушенням гірських порід і земної поверхні згідно з вимогами чинних нормативних докуме-
нтів необхідно продовжувати з метою накопичення інформації про розвиток процесів зрушень, 
стан територій розміщення як цивільних, так і промислових об’єктів для прийняття оптималь-
них рішень щодо безпечного функціонування гірничодобувного регіону. 
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ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СХІДНОГО БОРТА ГЛЕЄВАТСЬКОГО КАР’ЄРА №1 
В ЗОНІ ЙОГО ПІДРОБЛЕННЯ ПІДЗЕМНИМИ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ 

 

За результатами аналітичних розрахунків стійкості по найбільш відповідальних розрахункових профілей визна-
чено та науково-технічно обґрунтовано гранично допустимі стійкі параметри східного борту кар’єру 
№1 ПАТ «ЦГЗК» для обґрунтування проекту його заглиблювання до відм. -398 м. Уперше запропоновано викори-
стання кластерного аналізу для  контролю стану стійкості бортів кар’єрів і відвалів. 

 

Проблема та ії зв'язок з науковими і практичними завданнями. Особливістю східного 
борту Глеєватського кар’єру №1 є те, що його розробка ведеться в існуючій неактивній зоні 
вторинного обвалення, що утворилася внаслідок підземного відпрацьовування залізних руд.   

Для забезпечення ефективного і безпечного ведення гірничих робіт виникають завдання з 
оцінки стійкості бортів кар’єру з урахуванням геологічної будови родовища, визначення 
місцеположення зон «виходу» вирв вторинного обвалення на денну поверхню і структурного 
послаблення тріщинуватого породного масиву.  

Постановка завдання. Проект заглиблення Глеєватського кар’єра до відм. (-398) м 
розробляється з метою повного відпрацьовування балансових запасів залізних руд. Проектне 
рішення передбачає збільшення висоти бортів кар’єра з існуючого гор.(-350) м до гор.(-500) м з 
відповідним збільшенням кутів укосів бортів кар’єра від 30-32 до 34-36 град. Згідно [1] при 
розробці проектного контуру необхідно встановлювати стійкі кути бортів кар’єрів на підставі 
всебічного аналізу геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних і гірничотехнічних 
умов родовища, які впливають на стійкість порід в укосах. Проведений аналіз повинен 
підкріплюватись відповідною оцінкою стійкості. Метою даного дослідження є обґрунтування 
вимог до проекту експлуатації кар’єру, яке здійснено шляхом прогнозної оцінки ступеня 
стійкості його борту. Від вирішення поставленого завдання значною мірою залежить 
успішність, економічна ефективність і безпека ведення гірничих робіт.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. У середині минулого століття, в період ак-
тивного проектування і відкриття кар’єрів Кривбасу технологічним питанням відкритої розроб-
ки, пов’язаним з веденням гірничих робіт приділялось багато уваги. Також визначенню умов 
стійкості бортів кар’єру і деформуванню підроблених породних масивів присвячені наукові 
роботи В.В. Кулікова, Г.І. Чорного, А.Г. Шапара. Але проблема прогнозної і оперативної 
оцінки стійкості уступів і бортів кар’єру має багато невирішених аспектів і на сьогодні 
залишається актуальним науково-технічним завданням. 

Викладення матеріалу. Кар'єр №1 входить до складу ПАТ «ЦГЗК», який розробляє 
залізисті кварцити родовища Велика Глеєватка з продуктивністю 5,0 млн т магнетитової ру-
ди. Кар'єром розробляються залізисті кварцити I,II,IV залізистих горизонтів, які представлені 
двома типами руд - магнетитовими та окисленими.  

Промислове значення мають не окислені та окислені кварцити 1,2,4,5-х залізистих пластів 
середньої світи. Запаси залізистих кварцитів родовища мають високу ступінь розвідування і 
підготовлені до промислового освоєння. Кількість розвіданих запасів неокислених кварцитів досягає 
84 і окислених 85,8 %. У наш час виймаються і переробляються тільки неокислені кварцити.  

За умовами залягання і фізико - механічним властивостям гірських порід на родовищі 
можна виділити наступні інженерно - геологічні комплекси. 

І-й пласт (sx1f): кварцит - хлорит-слюдисті породи з прошарками сланців. Зона глибини 
окислення складає 20-500 м. Коефіцієнт міцності за шкалою М.М. Протод'яконова: - не 
окислених кварцитів 10-12; окислених кварцитів 8-10. 

ІІ-й пласт (sx2f) сидерит-магнетитові кварцити з прошарками хлоритових сланців. 
Потужність пласта 60-200 м. Окислені залізисті кварцити залягають на глибині 40-100 м на 
півночі і 140-400 м у центрі родовища. Коефіцієнт міцності за шкалою М.М.Протод'яконова: - 
не окислених кварцитів 10-16; - окислених кварцитів 12-18. 

                                                 
.  Несмашний Є.О., Ткаченко Г.І., Болотніков А.В., 2012 
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IV-й пласт (sx4f): сидерит-магнетитові кварцити з прошарками кварцит-хлоритових сланців 
та безрудних кварцитів. Потужність пласта 15-100 м, окислені гірські породи розташовані на 
глибині 25-400 м. Коефіцієнт міцності за шкалою М.М.Протод'яконова - не окислених 
кварцитів 14-18; - окислених кварцитів 12-18. 

V-й пласт (sx5f): окислені кварцити залізисто - мартитового складу. Потужність пласту 5-100 м. 
Коефіцієнт міцності за шкалою М.М. Протод'яконова 14-16. Ритмічне чергування залозистих 
пластів розділяється другим (sx2s), третім-четвертим (sx3-4s) і п'ятим (sx5s) сланцевими пластами. 

Корінні породи покриті шаром осадових порід потужністю 25-30 м, а також грунтово-
рослинним шаром (0,5 м). У висячому боці залізорудної товщі розташовуються графіт-кварц-
слюдісті сланці, метапісковики, конгломерати, кварц-карбонатні породи Гданцівської та 
Глеєватської світ загальною площею 550-600 м. 

Інженерно-геологічний комплекс третинних і четвертинних осадових відкладень представ-
лений пісками, глинами і суглинками, сумарна потужність яких не перевищує 25-35 м. 

У породах метаморфічного комплексу родовища широко розвинені площинна та лінійна кори 
вивітрювання, зони тектонічних порушень. Треба відзначити, що під впливом процесів вивітрювання 
всі гірські породи родовища істотно змінили мінеральний склад і фізико-механічні характеристики. 
Глибина розповсюдження лінійної кори вивітрювання досягає більш 700 м. 

Розміри та умови залягання рудоносних пластів родовища наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Розміри та умови залягання рудоносних пластів родовища 

Найменування показників Стратиграфічний індекс рудоносного пласта, sx1f 
Форма рудного тіла пластоподібна 

Глибина залягання рудного тіла від поверхні, м 25-30 25-30 30-35 30-35 
Довжина рудного тіла, м 5000 5000 4500 3500 
Потужність рудного тіла 

середня

довід... ,м 

65

115...15  
77

140...15  
150

240...60  
52

100...5  

Напрям і кут падіння рудного тіла, градус 
Південь-Захід 

55-70 
Південь-Захід 

55-70 
Південь-Захід 

55-70 
Південь-Захід 

55-65 

Стійкість бортів кар’єрів та уступів, складених скельними породами, визначається величи-
нами молекулярного зчеплення і кута внутрішнього тертя у моноліті та по поверхням послаб-
лення (тріщини, контакти верств гірських порід з різними фізико-механічними властивостями). 
Основним фактором, який впливає на стійкість укосів, є структурне порушення законтурного 
масиву. У цьому разі важливо знати послаблюючий вплив та інтенсивність тріщинуватості, так 
як відомо, що тріщинуватість є невід’ємною властивістю скельних порід, яка знижує міцнісні 
властивості гірського масиву. 

Вивчення інтенсивності складчастості і тріщинуватості масиву дозволяє визначити 
коефіцієнт структурного послаблення λ, який знижує опір масиву гірських порід на зріз у 
порівнянні з опором зрізу у зразку. Від вибору значення коефіцієнта структурного послаблення 
міцності масиву залежить кінцевий результат визначення значень кутів укосів уступів і нахилів 
бортів кар’єру при проектуванні, а також достовірність оцінки ступеня стійкості цих 
гірничотехнічних об’єктів. 

Для бортів кар’єрів, за даними натурних випробувань Г.Л. Фісенка, встановлено емпіричну 
залежність між зчепленням у зразках і масиві гірської породи Cм=C(1+λlnH∕li)

-1, де С і См -  мо-
лекулярне зчеплення у зразках і масиві відповідно; λ - коефіцієнт структурного послаблення, 
який залежить від характеристики тріщинуватості; H∕li - відношення висоти борту кар’єру до 
середніх розмірів елементарних структурних блоків. 

За умови відсутності досліджень порушеності суцільності масиву у межах техногенно по-
слаблених зон при розрахунках стійкості східного борту кар’єру № 1 для визначення 
показників зчеплення гірських порід з урахуванням коефіцієнтів структурного послаблення ви-
користовувались дані для аналогічних гірничо-геологічних умов, що наведено у [2].  

Для оцінки ступеня стійкості уступів і кар’єрів гірських порід використовуються наступні 
фізико-механічні характеристики: густина гірських порід γ, кг/м3; кут внутрішнього тертя ρ, 
градус; коефіцієнт молекулярного зчеплення порід С, Па. Для розрахунку коефіцієнта запасу 
стійкості використані вихідні дані фізико-механічних властивостей порід, по яким були 
пройдені стволи шахт «Родина», «Жовтнева», ім. Фрунзе . Використовувались усереднені 
розрахункові значення міцнісних властивостей з урахуванням коефіцієнта структурного ослаб-
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лення для показників зчеплення і пористості та водопоглинення для значень густини 
відповідних порід. 

Для оцінки стійкості східного борту була виконана геометрізація інженерно-геологічних розрі-
зів з урахуванням тектонічних і структурних особливостей родовища та обрані найбільш відповіда-
льні розрізи 1-1 - 5-5 по контуру східної частини кар’єру, які показано на рис. 1 

 

Рис. 1. Загальний план кар’єру №1 із зазначеним проектним контуром та роз-
рахунковими лініями розрізів 

 

Геомеханічну схему для розрахунку величини коефіцієнта запа-
су стійкості борта кар'єру підробленого підземними гірничими ви-
робками подано на рис. 2. 

В основу даної схеми 
покладено аналіз механі-
зму «виходу» підземних 
пустот на денну поверхню. 
Результати цього аналізу 
дозволяють стверджувати, 
що основним чинником, 
що знижує ступінь стій-
кості бортів підроблених 
кар'єрів, є факт зменшення 

величини молекулярного зчеплення практично до нуля внаслідок 
дезінтеграції породного масиву. Формування потенційної поверхні 
сковзання у верхній частині борту відбувається по шарам порід до 
того моменту, коли у гірничому масиві виникають дотичні напру-
ження, достатні для формування площадок сковзання. Потенційна 
поверхня сковзання частково пересікає зони «виходу» вирв і порож-
нин у прибортовій частині масиву, що потребує корегування у роз-
рахунках стійкості значень сил молекулярного зчеплення. Тому, при 
виконанні обчислень, на ділянці перетину потенційної поверхні 

сковзання з імовірною зоною «виходу» вирви вторинного обвалення на денну поверхню, величина 
сил молекулярного зчеплення приймається рівною нулю. Величина кута внутрішнього тертя для тех-
ногенно порушеного породного масиву залишається такою, як і для природного масиву. 

Гірські породи і масиви внаслідок впливу підземних гірничих робіт в межах кар’єру мають 
складну будову зон зрушень вищого порядку: плавних зрушень лежачого боку; тріщин і терас лежа-
чого боку; вирвоутворень та провалів; терас висячого боку; тріщиноутворення. Ступень порушення 
породного масиву вирвами вторинного обвалення визначається наступним параметром: 
Кнр=(Lо/L)·100%, де Lо - довжина призми можливого зсуву, м; L - довжина ділянки, де можливе пере-
тинання поверхні ковзання з зоною «виходу» вирви вторинного обвалення на денну поверхню, м. 

Розрахунок коефіцієнта запасу стійкості борту кар’єра підробленого підземними гірничими ви-
робками виконувався методом алгебраїчного додавання сил по п’яти найбільш характерним 
розрізами з урахуванням ймовірності виходу на денну поверхню вирв вторинного обвалення [3,4].  

На рис. 3 надано приклади вертикальних розрізів та відповідні графіки залежностей зміни 
коефіцієнта запасу стійкості від ступеня техногенного порушення борта кар’єру. 

 
    а     б 

 
    в     г 

 

 
Рис. 2.Схема до розрахунку стійкості борта кар'єру 

підробленого підземними гірничими виробками 
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Рис. 3. Схеми до розрахунку коефіцієнта запасу стійкості - а,б; залежності зміни коефіцієнта запасу стійкості 

від ступеня техногенного порушення борта кар’єру - б,г; 1-7 - розрахункові блоки 

Розріз 1-1 по південно-східному борту кар'єру (див. рис. 3а).  
Проектний кут нахилу борта кар'єру 30 град., висота 447 м, розташований від гор. (-352 м) 

до гор. (+95 м). Профіль борту плоский. Круте падіння породних шарів у бік виробленого про-
стору обумовлює формування верхньої частини поверхні сковзання по тріщинах і контактам 
порід, а в нижній частині форма поверхні сковзання наближена до кругло циліндричної.  

Мінімальне середнє значення коефіцієнта запасу стійкості дорівнює 1,42 і порівняння з 
нормативним значенням 1,2 показує, що східний борт по розрахунковому профілю 1-1 має 
значний запас ступеня стійкості. На рис. 3с наведено закономірність зменшення коефіцієнта 
запасу стійкості східного борту по розрізу 1-1 при ймовірному збільшенні ступеня його пору-
шення вирвами вторинного обвалення. Закономірність зменшення коефіцієнта запасу стійкості 
східного борту по розрізу 1-1 при ймовірному збільшенні ступеня його порушення вирвами 
вторинного обвалення. показує, що ступінь стійкості східного борту по розрізу 1-1 знизиться до 
граничного значення в тому випадку, коли ступінь його порушення досягне 70-75 % (рис. 3с ).  

Розріз 4 - 4 по східному борту кар'єру (див. рис. 3б). 
Проектний кут нахилу борта кар'єру 36 градусів, висота 457 м, місце розташування від гор. (-

362 м) до гор. (+95 м). Профіль борту плоский. Потенціальна поверхня сковзання має аналогічну 
форму з попередніми розрізами. 

Мінімальне середнє значення коефіцієнта запасу стійкості дорівнює 1,22 і порівняння з 
нормативним значенням 1,2 показує, що східний борт по розрахунковому профілю 4-4 має 
практично нормативний запас стійкості. Закономірність зменшення коефіцієнта запасу 
стійкості східного борту по розрізу 4-4 при ймовірному збільшенні ступеня його порушення 
вирвами вторинного обвалення. показує, що ступінь стійкості східного борту на даній дільниці 
знизиться до гранично мінімального значення в тому випадку, коли ступінь його порушення 
досягне 10 % (рис. 3г ).  

Результати визначення коефіцієнтів запасу стійкості по всім обраним розрахунковим 
розрізам східного борту Глеєватського кар'єра №1 ПАТ «ЦГЗК» з кутами нахилу борта 35-37 
град. показують, що визначені значення коефіцієнта запасу стійкості (1,22-1,42) не менш вели-
чини 1,20, рекомендованої існуючими нормативними документами [1,5] для робочих бортів з 
терміном служби до 3-х років (див. табл. 3). 

Таблиця 3 
Зведені результати розрахунку стійкості східного борту Глеєватського кар'єра №1 ПАТ «ЦГЗК»  

Номер 
розрізу 

Маркшейдерські осі 
Розрахунковий КЗС, 

долі од. 
Ступінь прогнозуємого по-

рушення масиву, % 
КЗС з урахуванням порушен-

ня масиву, дол. од. 

1-1 275 - 310 1,42 21 1,36 

2-2 236 1,24 11 1,21 

3-3 192 1,27 Не очікується 1,27 
4-4 146 1,22 10 1,20 
5-5 76 - 128 1,29 27 1,23 
 

Вихід вирв вторинного обвалення на денну поверхню може привести до локального де-
формування і руйнування (як правило, в бік породного масиву) уступів і груп уступів, розташо-
ваних на борту кар'єра. Для запобігання цього небажаного явища рекомендується розглянути 
питання про можливість застосування закладки, в тому числі твердої, для ліквідації пустот і 
запобігання виходу вирв в районі східного борту Глеєватського кар'єра. З точки зору забезпе-
чення стійкості борта кар'єру в цілому, вихід вирв вторинного обвалення у верхній частині бор-
ту (зона призми активного тиску) менш небезпечна, ніж вихід вирв в нижній частині борту (зо-
на призми упору), що підтверджується виконаними розрахунками і встановленими 
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закономірностями зміни коефіцієнта запасу стійкості від ступеня підроблення борту 
підземними гірничими роботами.  

Висновки і напрямок подальших досліджень. Встановлені закономірності зміни 
коефіцієнта запасу стійкості східного борту Глеєватського кар'єра від збільшення ступеня тех-
ногенного порушення прибортового масиву вірогідним виходом вирв вторинного обвалення 
дозволили визначити граничні значення ступеня порушення прибортового масиву (Кпр = 10-76 
%), при якому стійкість східного борту Глеєватського кар'єра буде відповідати нормативним 
вимогам.  

Враховуючи прогнозний характер вихідної інформації, опис і систематизація таких 
дефектів у просторі - складне завдання, яке потребує розроблення спрощених моделей і при-
пущень. За допомогою кластерного аналізу можливо створення моделей, які врахують 
складність просторової організації реальної геомеханічної системи. Для цього потрібно задати 
функцію розподілу зон вирвоутворень за їх характеристичними розмірами і фізико-
механічними властивостями. Звичайно, ця функція має зміст функції розподілу ймовірності 
поділу борта кар’єру на об’єми вторинних зрушень при заданих деформаційних параметрах. На 
наш погляд, використання кластерного аналізу для контролю стану стійкості бортів кар’єрів і 
відвалів є актуальним науково-технічним завданням, вирішення якого сприяє підвищенню 
обґрунтованості геомеханічних прогнозів стійкості бортів кар’єра та формалізації пошуку оп-
тимальних рішень. Розроблення кластерної моделі буде складовою частиною подальших 
досліджень авторів.  
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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОДОВИЩА  
ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ ЙОГО ЗАПАСІВ  

Надано методику, яка базується на основі даних детальної розвідки з використанням сучасних математичних 
методів, що дозволяють урахувати не тільки особливості розподілу корисного компонента на даному родовищі, але і 
методику проведення геометризації для уточнення промислових запасів.  

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Для об’ємів, які від-

повідають розмірам проб, Д. Кріге розробив метод оцінки вмісту в даній точці шляхом усеред-
нення вмістів в найблищих опробованих точках з вагами, які зменьшуються по мірі збільшення 
відстані від розглядаємої точки [1,2]. Цей метод отримав назву крайгінга. Для застосування 
крайгінга необхідно було в першу чергу по даним опробування оцінити кореляційну функцію 
(або варіограму). Від правильності її оцінки залежить точність підрахунку запасів. У зв’язку з 
цим були розглянуті питання зміни цих функцій в залежності від геометрії проб, орієнтації лі-
ній опробування по відношенню до рудного тіла і інш. Де Війсом були запропоновані емпірич-
ні формули для обліку впливу геометрії проб на вид цих функцій, але ефективність їх викорис-
тання залишилась спірною. Разом з тим, це питання суттєво впливає на рішення задач 
крайгінга. У більш загальному вигляді воно може бути поставлене, як вивчення вида цих функ-
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цій і гістограм вмістів Fv(c) в залежності від зміни об’єму, в межах якого оцінюється вміст. Од-
нозначного рішення ці питання не мають, а названі проблеми залишаються невірішеними по 
сьогодні. Але, перелічені вище уявлення послужили предумовою для розвитку комп’ютерних 
технологій побудови математичних моделей родовищ. 

Аналіз досліджень та публікацій. Основи математичного моделювання родовищ були за-
кладені в середині ХХ ст. В.М. Крейтером, Д. Кріге, Ж. Матероном, М. Давідом та ін. [1-4]. У 
більшості цих робіт вміст металу в будь-якому об’ємі надр V(x,y,z), що знаходиться в межах 
рудного тіла, розглядався як величина випадкова, яка до проведення вичерпного опробування 
може бути оцінена лише з деякою вірогідністю. При цьому, можна задати розподіл вірогіднос-
тей Fv(c), які відповідають різним по величині значенням цього вмісту, а величину об’єму 
V(x,y,z) - прийняти від’ємною - від об’єма проби (або її частини) до об’єма блока і т.ін. 

Постановка завдання. Математична модель родовища є базовим елементом методу оцін-
ки кондицій і підрахунку запасів, тому що на її основі виконується геометризація запасів (по-
будова підрахункових блоків), знаходиться оптимальне положення контурів кар’єру, прово-
диться (з урахуванням коефіцієнта рудоносності) підрахунок запасів при різних бортових вміс-
тах і т.ін. Трохи спрощуючи, можна сказати, що математична модель родовища при рішенні 
багатьох завдань техніко-економічного обгрунтування кондицій і підрахунку запасів заміняє 
базу первинних даних розвідницького опробування, на основі якої вирішуються аналогічні за-
вдання при традиційному «ручному» методі підрахунку запасів.  

Викладення матеріалу та результати. В основі побудови математичної моделі запасів 
лежить подання про закономірності розподілу концентрацій корисного компонента в об’ємі 
надр. Цей розподіл залежить від геолого-геохімічних особливостей процесу рудоутворення, 
властивості структури вміщуючих порід, а також від геометрії проб, за допомогою яких ведеть-
ся вивчення зазначеного об’єму. Упорядкована безліч концентрацій хімічних елементів у над-
рах С, розглянуте як функція просторових координат x прийнято називати геохімічним полем 

С = F (x),       (1) 
де х - вектор координат. 

У переважній більшості робіт таке поле розглядається як випадкова функція просторових 
координат, для якої в кожному локальному об’ємі (або точці відбору проби) може бути зазна-
чений розподіл ймовірностей її значень F(c,vi,j,k) (вмістів корисного компонента), а у більшості 
практичних додатків, пов’язаних з розвідкою і оцінкою запасів родовищ, завдання відновлення 
такого розподілу ймовірностей не ставиться, і все зводиться до більш вузького завдання відшу-
кання оцінки математичного очікування цієї функції, тобто до середнього вмісту С корисного 
компонента в об’ємі Vijk 

С = M [F(c,vijk)].      (2) 
Така оцінка виходить шляхом підсумовування значень вмістів в навколишніх точках опро-

бування і глобального середнього з вагами λ  
c(x) = λoM + Σ λic(xi),      (3) 

де с(х) - оцінка вмісту в точці х (х у загальному випадку тривимірний вектор), М - глобальне 
середнє, с(хi) - значення виміряних вмістів у точках опробування, а ваги λ i (i=1,n) знаходяться 
шляхом рішення системи нормальних рівнянь 

λ К =k ,       (4) 
де λ - невідомий фактор ваг; К - матриця, складена зі значень кореляційної функції між точками 
xi,xj,k - вектор, складений зі значень кореляційної функції між поточною точкою х і точками 
опробування xi, 

λо = 1 - ΣλI (i=1,n).     (5) 
Процедура крайгінга (з різними її модифікаціями) лежить в основі алгоритмів, що викорис-

товується у більшості комп’ютерних технологій побудови математичних моделей. 
Відмітною ознакою даної технології побудови математичної моделі родовища, є віднов-

лення для кожного об’ему надр Vijk самого розподілу ймовірностей F(c,vijk), а не його математи-
чне очікування. Рішення цього завдання базується на запропонованому Канцелем і Червоненкі-
сом поданні геохімічного поля концентрацій (1) у вигляді добутку двох (або декількох) функцій 
різного масштабу мінливості 

F(x) = f(x) ∙ξ(x) M[f(x)] = M[F(x)]    (6) 
M[ξ(x)] = 1; f(x)≥0, ξ(x)≥0, 
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де f(x) - функція, що плавно змінюється, яка відбиває тенденції в збільшенні або зменшенні 
концентрацій; ξ(x) - шумоподібна складова, що характеризує локальні варіації корисного ком-
понента; M - символ математичного очікування. 

При такому поданні розміщення корисного компонента в надрах можна розглядати як ви-
падкову функцію (1), значеннями якої в кожному локальному об’ємі (x) є функції розподілу, 
параметри яких - М(х), D(x) і ін. - залежать від f(x), а ймовірності конкретних значень задаються 
високочастотним процесом ξ(x), керованим (або моделюємим) низькочастотною функцією f(x). 

Стосовно до інтерпретації результатів опробування родовища по будь-якій мережі, у поле 
концентрацій F(x) можна виділити складову f(x), радіус кореляції якої перевищує крок мережі 
опробування і складову, радіус кореляції якої досить малий у порівнянні із кроком ξ(x). 

Значення першої складової можна інтерполювати між точками мережі, а значення другої не 
можна. Тому в окремих локальних об’ємах Vijk ми будемо мати можливість оцінити лише пара-
метри розподілу ймовірностей тих або інших концентрацій корисних компонентів, але не самі 
значення цих концентрацій. 

При цьому, залежно від характеру поля F(x) і його структури, буде існувати величина Vо , 
нижче якої оцінка параметрів розподілу буде нестійкою. У цьому випадку для локальних 
об’ємів надр Vijk≥Vo буде існувати оцінка розподілу ймовірностей Р(С,Vijk), параметри якого (M, 
D) корелюємі з результатами опробування свердловин, що оточують об’єм Vijk і можуть бути 
оцінені з використанням останніх, а ймовірності окремих значень концентрацій (у вигляді гі-
стограм) потребує спеціального алгоритму. Опис цього алгоритму, становить ядро даної техно-
логії побудови математичної моделі. 

Отже, розглядаючи поле концентрацій корисного компонента як випадкову функцію прос-
торових координат, ми приходимо до наступного формулювання завдання побудови математи-
чної моделі родовища. Дано випадкову функцію просторових координат F(x), що має мульти-
плікативну структуру в тому вигляді, як це зазначено в (6). Передбачається, що високочастотні 
складові ξ(x) модулюються низькочастотними складовими по амплітуді. Функція F(x) предста-
вляє собою поле концентрації одного або декількох корисних компонентів, і конкретна реаліза-
ція цієї функції F*(x) визначає, у деякому об’ємі надр, V досліджуваного родовища. В окремих 
точках простору з індексами (i,j,k) визначені значення F*ijk у вигляді вмістів корисного компо-
нента в пробі (i,j,k). Задано певний по технічних або іншим обставинам об’єм V(i,j,k) - так зва-
ний осередок моделі надр; родовище представлене як тривимірна матриця, що складається з 
таких об’емів у межах V. За даними опробування в деяких осередках можна оцінити розподіл 
ймовірностей вмістів корисного компонента F*(c,Vijk) у пробах, що належать зазначеної в (6) 
функції F(x). Потрібно, користуючись значеннями F* і властивостями F(x), зазначеними в (1), 
побудувати оцінки розподілів F* в інших об’емах (осередках), що входять до складу матриці 
V={Vijk}. Тривимірна матриця зазначених осередків, у межах кожної з яких дані оцінки F*(c,Vijk) 
розподілів ймовірностей вмістів корисного компонента, розглядається як математична модель 
функції F(x) і надалі називається математичною моделлю родовища. 

Загальноприйнятого визначення поняття математичної моделі родовища поки що не існує. 
У більшості випадків під такою моделлю розуміють його подання у вигляді системи елемента-
рних блоків, у кожному з яких визначена оцінка середнього вмісту корисного компонента. Роз-
міри блоку можуть варіювати від розмірів осередку мережі буровибухових свердловин (якщо 
останні опробуються) до розмірів мережі детальної розвідки. Визначати елементарний блок 
моделі у вигляді осередку мережі буро-вибухових робіт логічно, тому що більш детальної селе-
кції виконати неможливо. 

У той же час вірогідно оцінити вміст металу в об’ємі осередку буро-вибухових робіт (за 
даними розвідувального опробування в більшості випадків не можна, тому що в подібних 
об’емах визначальним компонентом є мінливість високого рівня, яка має слабку кореляцію з 
даними опробування розвідувальних свердловин. 

Було викладено подання поля концентрацій у вигляді системи функцій розподілу величин 
вмістів корисного компонента в локальних об’ємах. Виходячи з цієї концепції, можна так ви-
значити основні поняття, пов’язані з побудовою математичної моделі родовища. 

1. Математична модель родовища являє собою систему (тривимірну матрицю) елементар-
них блоків (елементів), у кожному з яких заданий розподіл ймовірностей (гістограма) вмістів 
металу в елементарних об’ємах. 
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2. Осередками моделі називаються прив’язані в просторі прямокутні паралелепіпеди фіксо-
ваного розміру, з яких складена тривимірна матриця моделі, і кожному з яких приписаний роз-
поділ ймовірностей вмістів корисного компонента (компонентів) по типах руд, обумовлене в 
елементарних об’емах. 

3. Елементарним об’ємом називається той об’єм надр для якого оцінюється вміст. Це може 
бути об’єм проби фіксованого діаметра і довжини, об’єм групи проб об’єднаних на висоту 
уступу або по заданих кондиціях, виймальний об’єм, що відповідає певному рівню селективно-
сті відпрацювання. При зміні елементарного об’єму (так звана зміна геометрії проб) змінюється 
і гістограма розподілу вмістів. 

4. Зона мінералізації - область тривимірного простору, що оточує рудне тіло, у межах якої 
будується модель. Дані опробування, які залишились за межами зони мінералізації при побудо-
ві моделі не використовуються. 

Алгоритм побудови математичної моделі складається з ланцюга процедур, кожна з яких 
представляється самостійним завданням, причому рішення окремих з них відрізняється істот-
ною математичною новизною. До основних процедур відносяться: побудова границі зони міне-
ралізації; вибір параметрів моделі; згладжування результатів первинного опробування; крайгінг 
гістограм; реалізація оператора переходу до нової системи опробування. 

Визначення границь моделюємого поля концентрацій (границі минералізованої зони). 
При побудові математичної моделі передбачаються, що поле концентрацій корисного компонен-

та займає локальний об’єм надр, обмежена тією областю простору, у якій відбувався процес мінера-
лоутворення. Найбільш об’єктивними є границі мінералізованої зони, побудовані за даними геологіч-
них спостережень і результатам опробування геологорозвідувальних свердловин. 

Вибір параметрів моделі являє собою операцію, у підсумку якої визначаються: розміри 
елементів моделі; порог ураганих проб; шаг гістограм;  параметри крайгінга; параметри опера-
тора перетворення даних при зміні геометрії опробування. 

Більшість із цих параметрів визначаються емпірично, виходячи з висоти уступу кар’єру, 
геометрії мережі свердловин і буро-вибухових робіт. 

Згладжування результатів первинного опробування здійснюється шляхом середньозваженого 
усереднення даних опробування на відрізках свердловин між поверхнями окремих уступів. 

Побудова гістограм розподілу металу для кожного елементу - крайгінг гістограм (рис. 1). 
Для елементів моделі, у межах яких є дані опробування 

свердловин або інших розвідувальних виробок, побудова 
гістограм виконується звичайним способом. 

Для тих елементів, де даних опробування не існує, здій-
снюється інтерполяція гістограм. У відмінності від тради-
ційного підходу, нами пропонується новий метод - крайгінга 
гістограм, метою якого є не оцінка умовного середнього в 
поточній точці, а оцінка умовного розподілу вмістів у пото-
чному об’ємі. 

Оцінка виходить шляхом підсумовування з вагами λ i гі-
стограм вмістів, накопичених, у найближчих елементах мо-

делі за даними опробування розвідувальних виробок: 
Р(с(х)) = ΣλiРi,                                                              (7) 

де Р(с(х)) - оцінка щільності розподілу вмістів у точці х, Рi(х) - гістограми вмістів, оцінені в то-
чках опробування, λi - ваги крайгінга. Вектор ваг λ знаходиться шляхом рішення системи нор-
мальних рівнянь типу (4) і (5), де кореляційна функція характеризує вже не мінливість самих 
вмістів, а мінливість гістограм їхнього розподілу. 

Фактичний середній вміст у кожній градації гістограми обчислюється шляхом усереднення 
середніх значень вмістів у відповідній градації гістограм із вагами пропорційними коефіцієн-
там інтерполяції за формулою 

С(х) = (ΣλiPiCi)/(Σλ iPi).      (8) 
У якості просторової кореляційної функції для крайгінга гістограм взята сума (з вагами) трьох 

кореляційних функцій з радіусами кореляції рівними відповідно до подвоєної висоти уступу, середній 
відстані між свердловинами в профілі і середній відстані між розвідувальними профілями.  

 
Рис. 1. Схема крайгінга гістограм 
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Перетворення моделі при переході від результатів опробування геологорозвідувальної ме-
режі до мережі експлуатаційних свердловин 

По отриманим гістограмам вмістів у пробах (або інтервалах), ми оцінюємо запаси (у ціло-
му або по окремих ділянках) відповідному тому рівню селективності, що досягається при обра-
ній мережі опробування і методиці відбору проб. У цьому випадку - це мережа геологорозвіду-
вальних свердловин, а у дійсності селективність відпрацювання визначається кроком мережі 
експлуатаційного опробування.  

Для обліку цієї обставини пропонується наступна схема. Поле вмістів у об’ємах, що нас ці-
кавлять, розглядається, як «сигнал» із середнім М і дисперсією D. Результат опробування Спр 
розглядається, як вимір «сигналу» із середнім рівним значенню сигналу дисперсією помилки d.  

Тоді оптимальною оцінкою значення сигналу буде 
С = βСпр + (1-β)М,      (9) 

де 
β= D/(D + d).      (10) 

Вибором величини β можна забезпечити оцінку запасів для різних рівнів селективності 
відпрацювання. Дана процедура може бути використана як до, так і після крайгінга гістограм. 

Оцінка запасів у будь-якому об’ємі, складеному з елементів моделі, або по всьому родови-
щу в цілому виконується на основі використання гістограм, які побудовані для кожного з еле-
ментів моделі описаним вище способом. Для заданого бортового вмісту сб сума ймовірностей 
вмістів, що перевищують бортове, трактується, як коефіцієнт рудоносності елементу kp. 

kp= Σpi , для i, при яких сi>сб                                                       (11) 
де сi - середини інтервалів гістограми, рi - значення гістограми в цих інтервалах. 

Середній вміст металу в руді елементу обчислюється по формулі 
 c=(Σcipi)/k       (12) 

Cj>Cб 
Запаси руди R в елементі обчислюються так 

R = kp q V,       (13) 

де q - об’ємна щільність руди; V - об’єм елементу. 
Запаси металу Z в елементі вважаються як 

Z= Rc                                                                         (14) 

Запаси руди і металу в заданому об’ємі підраховуються як сума запасів у вміщуючих в ньому 
елементів моделі. Середній вміст в об’ємі - як відношення запасів металу до запасів руди. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Відмінністю даної моделі є використання 
функції розподілу ймовірності як об’єкт інтерполяції, і як характеристика кожного елементу 
згаданої моделі. Інші технології побудови таких моделей оперують із оцінкою середнього вміс-
ту металу, у той час як дана методика базується на операціях з функцією, що характеризує ймо-
вірність появи в даному об’ємі вмістів різної величини. Побудовану таким чином модель родо-
вища може бути використано для підрахунку його запасів, оптимального проектування гірни-
човидобувного підприємства, а також довгострокового і середньострокового планування гірни-
чих робіт на уже діючому підприємстві. 
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Н.Н. БЕЛЯЕВ, д-р техн. наук, проф., П.С. КИРИЧЕНКО., аспирант 
ГВУЗ «Криворожский национальний университет» 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ  
В СЛУЧАЕ СБРОСА ШАХТНЫХ ВОД 

На базе построенной 3D численной модели  выполнен расчет распространения примеси в море при сбросе шах-
тных вод. Модель основывается на численном интегрировании уравнения конвективно-диффузионного переноса 
примеси  и модели потенциального течения. Приводятся результаты вычислительного эксперимента. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Добыча руды является ве-
дущей отраслью экономики Украины. Но эта деятельность приводит к огромному количеству 
шахтных вод. Использование шахтных вод в Украине является проблемой имеющей большое 
значение. Минерализации шахтных вод находится в диапазоне 19-36 г/л. Ежегодный общий 
объем откачки шахтных вод в Кривом Роге (центральная часть Украины) составляет около 21 
млн м3. Теперь эти шахтные воды собираются в специальные пруды-отстойники, которые пока-
зано на рис. 1, а затем сбрасываются в реки. Добычу руды планируется увеличить, поэтому 
проблема утилизации шахтных вод привлекает еще раз внимание. 

Анализ исследований и публикаций. В 
1988 году проект отвода шахтных вод в Черное 
море был разработан в СССР [1], но в то время 
не было возможности провести экологические 
исследования. Сейчас этот проект находится на 
стадии рассмотрения и проблема его экологиче-
ского обоснования появилась снова. «Інструкція 
про розроблення гранично допустимих скидів 
для об’єктів, що здійснюють скид зворотних вод 
до морів», которая используются сейчас в Укра-
ине для прогнозирования загрязнения моря, не 
может обеспечить решение рассмотренной зада-

чи. Потому инженерам, работающим над исправлением старых проектов для удовлетворения 
современных требований нужна программа для прогнозирования загрязнения в случае сброса 
шахтных вод в Черное море. 

Постановка задачи. Эта статья представляет численную модель для прогнозирования поля 
течения и рассеивания загрязняющих веществ в районе рассеивающего оголовка, который на-
ходится в море. Гидродинамическая модель врезанного потока используется для прогнозирова-
ния поля скорости потока, который образуется в результате взаимодействия течения моря и 
струи шахтных вод. Эта модель не требует много машинного времени. 

Изложение основного материала и результаты. Для математического моделирования 
переноса и рассеивания загрязняющих веществ в море используется трехмерное уравнение пе-
реноса примеси  

       ,

)(

iiii

zyx
g

zzyyxxtQ

z

C

zy

C

yx

C

x
C

z

Cww

y

C

x

uC

t

C

































































 

где С - концентрация, u,v,w - компоненты вектора скорости водяного потока;  - параметр, учи-
тывающий процесс распада загрязнителей; μ = (μх,μy,μz) коэффициенты диффузии; Q - интенси-
вность выбросов загрязняющих веществ. 

Для имитации гравитационного оседания шахтных вод в результате разницы в плотности 
между ними и морской водой используется параметр wg. Этот параметр определяется в экспе-
риментальных исследованиях. 

Уравнения переноса используется со следующими граничными условиями: 
граница на входе: Cinlet=CE, где CE известной концентрацией; 
граница на выходе: в численной модели используется условие    kjiCkjiC ,,,,1   (это гра-

ничное условие означает, что мы пренебрегаем процесс диффузии на этой плоскости); 

                                                 
.  Беляев Н.Н., Кириченко П.С., 2012 

 
Рис. 1. Сброс шахтных вод в пруд-отстойник  

в балке Свистунова 
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на верхней границе и нижней поверхности ∂C/∂n=0. 
В численной модели для следующих приближений используется средняя скорость морских 

течений  
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где аі (i = 1,2 …7), коэффициенты, приведеные в табл. 1; Н - глубины моря; V - скорость ветра. 

Это приближение используется, если выполняются следующие условия 
),/( 200,2 смV      )( 505,1 мН   

Коэффициенты диффузии рассчитываются с использованием следующих приближений 
20,032 21,8x мu    
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где сі (i = 1,2 …7), коэффициенты, которые приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Коэффициенты для расчета усредненной скорости моря и параметров диффузии 
 

smV /6  
аі сі 

ао = 3,613·10-2 со = 599·10-4 
а1 = -2,751·10-3 с1 = 5,347·10 
а2 = 1,108·10-2 с2 = -3,681·10-4 
а3 = 1,461·10-3 с3 = -1,469·10-4 
а4 = 9,729·10-6 с4 = 5,669·10-6 
а5 = -7,189·10-3 с5 = 1,426·10-4 
а6 = 9,925·10-4 с6 = 2,276·10-6 
а7 = -3,875·10-6 с7 = -2,401·10-6 

 

Отметим, что эти приближения рекомендуется в государственной методике, которая испо-
льзуются в Украине для прогнозирования загрязнения моря, если проблема сброса сточных вод 
в море находится на рассмотрении. В методике не указывается, как должен быть рассчитан ко-
эффициент диффузии вдоль оси Y, таким образом считаем, что в разработанной модели y=x. 

Численная модель. Расчет рассеивания загрязняющих веществ осуществляется на прямоуголь-
ной сетке. Основные особенности разностной схемы для уравнения переноса, представлены ниже. 

Зависящая от времени производная аппроксимируется так 
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На первом этапе конвективные производные представлены  
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На втором этапе конвективные производные аппроксимируются следующим образом 
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Вторые производные аппроксимируются как 
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В этих выражениях, 
xxxxyzyyxx MM   LL   LLLL ,,,,,,,  .... - разностные операторы.  

Для моделирования поля потока используется модель потенциала скорости течения. В этом 
случае основное уравнение 
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где Р - потенциал скорости. 
Компоненты скорости рассчитываются следующим образом 
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Решение уравнения (1) проводится при таких граничных условиях: 
на твердых стенках (дно и свободная поверхность) ∂P/∂n = 0, где n - единичный вектор 

внешней нормали к границе; 
на входной границе (границы втекания потока) ∂P/∂n = Vn, где Vn - известное значение ско-

рости втекания морского потока и сбрасываемых шахтных вод; 
на выходной границе расчетной области P=P(x=const,y)+const (условие Дирихле). 
Для численного интегрирования уравнения (1) для потенциала скорости используется ме-

тод установления решения по времени. Поэтому, численно интегрируется уравнение вида 
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где  - фиктивное время.  
При  решение уравнения (2) будет стремится к «установлению», т.е. к решению урав-

нения (1). Для численного интегрирования  уравнения (2) используется попеременно-
треугольный метод А.А. Самарского [5]. В этом случае разностные уравнения на каждом шаге 
расщепления имеют вид: 

на первом шаге 
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на втором шаге 
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Неизвестное значение Рi,j на каждом шаге осуществляется по методу бегущего счета. Рас-
чет считать завершенным при условии 
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Компоненты вектора скорости рассчитываются по соотношениям 
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На основе рассмотренной численной модели создан код «BS-2», реализованный на алгори-
тмическом языке FORTRAN. Этот код был использован для прогнозирования загрязнения моря 
после сброса шахтных вод в Черном море недалеко от поселка Железный Порт, который нахо-
дится в Херсонской области Украины, рис. 2,3. 
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Рис. 2. Концентрация загрязняющих веществ вблизи 
выпуска из трубы, wg = 0,01 м/с (вид сбоку, цена деле-
ния шкалы Y = 5,5 м) 

Рис. 3. Концентрация загрязняющих веществ вблизи 
выпуска из трубы, wg = 0,01 м/с (вид сверху, цена деле-
ния шкалы Z = 1,5 м) 

 

Выводы и направление дальнейших исследований. Численный эксперимент проводился 
для следующих исходных данных. Скорость ветра 3 м/с, скорость шахтных вод на выходе из 
трубы 1,27 м/с, глубина моря составляет 12 м, диаметр трубы 1 м, концентрация загрязняющего 
вещества в шахтных водах составляет 100 единиц (безразмерная величина). Размеры расчетной 
области площадью 121612 м. Численный эксперимент проводился для wg=0,01 м/с. Результа-
ты численного эксперимента представлены на рис. 1-3.  

Понятно, что увеличение значение wg причина снижения загрязненной территории. Так эк-
сперименты для оценки этой величины должны осуществляться с необходимой точностью. 
Очевидно, что наиболее интенсивно загрязненная территория формируется около выпуска и 
составляет около 11 м длины и на этом расстоянии интенсивно уменьшается концентрация. 

Закон Украины по охране окружающей среды требует, чтобы концентрация загрязняющего 
вещества не превышала допустимого уровня на расстоянии 500 м от точки сброса. С этой точки 
зрения сброс отвечает этому требованию. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПІДСИЛЕННЯ  
ТА ВИПРОБУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК  
НА ВІДХОДАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ 
 

Визначено та проаналізовано технологію виготовлення та підсилення у стиснутій зоні залізобетонних згиналь-
них елементів при випробування балок повторним циклічним навантаженням. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Сучасний розвиток проми-
слового виробництва, модернізація громадського та житлового фонду пов’язані з реконструкцією, 
розширенням, технічним переобладнанням і поліпшенням умов праці та мешкання на діючих 
підприємствах, у житлових, адміністративних і громадських будівлях. Сучасні тенденції до безпере-
рвного скорочення термінів оновлення технологічного обладнання, перебудова морально і фізично 
застарілого житла та робочих приміщень, інженерних споруд є дуже важливим напрямком 
будівельної справи. 

                                                 
 Валовой М.О., 2012 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 47 

У процесі відновлення або підсилення несучих згинальних залізобетонних конструкцій за-
стосовують різні способи підсилення, частіше за все, розтягнутої або стиснутої зони. Спосіб 
підсилення нарощуванням стиснутої зони має перевагу, тому що у разі його застосування 
відпадає необхідність у зведенні складної системи риштувань, виконанні складної підвісної 
опалубки, що зменшує трудомісткість робіт, а також є можливість значно підвищити несучу 
здатність елемента у порівнянні зі способом підсилення розтягнутої зони. 

Здійснюючи метод підсилення стиснутої зони залізобетонних згинальних елементів, при масовому 
виконанні робіт намагаються використовувати найбільш ефективні та дешеві матеріали. У розглядува-
ному випадку такими матеріалами слід вважати пісок з відходів мокрої магнітної сепарації залізистих 
кварцитів, а також щебінь сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних 
комбінатів (ГЗК) Кривбасу. 

Бетони із зазначених місцевих матеріалів мають низку переваг перед традиційними бетонами. Ці 
бетони - дешеві, сприяють утилізації відходів гірничорудної промисловості та, як свідчить досвід 
їхнього використання, мають фізико-механічні показники, не гірші за важкі бетони на кварцовому піску 
й гранітному щебеневі. 

Тому, з огляду на викладене, було вирішено виготовити та підсилити залізобетонні балки та розро-
бити методику їх випробування повторним навантаженням. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченню роботи підсилених залізобетонних конструкцій 
присвятили свої роботи А.Я. Барашиков, С.В. Бондаренко, О.І. Валовой. О.Б. Голишев, О.Д. 
Журавський. Л.А.Мурашко, О.Л. Шагин, М.А. Максур і ін. 

Дослідженню роботи бетонних і залізобетонних елементів при дії малоциклових навантажень 
присвятили свої роботи Е.М. Бабич, А.Я. Барашиков, О.І. Валовой, Н.И. Карпенко, А.М. Кокарев і ін.  

Дослідженням особливостей роботи залізобетонних конструкцій, виготовлених з бетонів на 
дрібних заповнювачах - відходах ГЗК займалися Г.Н. Бондаренко, О.І. Валовой, Б.Н. Шевченко й ін. 

У той же час вивчення роботи конструктивних елементів з бетону на відходах збагачення 
залізних руд підсилених у стиснутій зоні при дії повторних навантажень дотепер не проводилося. 

Постановка мети досліджень. Метою дослідів було визначити особливості технології ви-
готовлення залізобетонних балок та їх підсилення у стиснутій зоні та методику їх випробову-
вання повторним навантаженням. 

Методика та результати досліджень. Програму виготовлення та випробувань експериме-
нтальних балок наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Програма виготовлення та випробувань експериментальних балок 

 

Маркування 
балок 

Спосіб підсилення Поперечний переріз зразків Характер навантаження Мета дослідження 

БКП-1 
БКП-2 

 

Балки контрольні 
на пульпі, без 
підсилення 
(контрольна серія) 

 

22
0 

120 

2Ø8А-400 

2Ø18А-400 

2Ø8А-400 

 

Ступінчасте однократне наван-
таження з витримкою по 10 хв. 
на кожній ступені до руйнування 

Визначення міцності, 
жорсткості і тріщиностійкості 
балок короткочасними випро-
буваннями до руйнування 

БКПТ-1 
БКПТ-2 

 

Балки контрольні 
на пульпі таврового 
перерізу, без 
підсилення 
(контрольна серія) 

 

45
 

22
0 

210 

120 

Ø4Вр-1 

2Ø8А-400 

2Ø18А-400 

 

Ступінчасте однократне наван-
таження з витримкою по 10 хв. 
на кожній ступені до руйнування 

Визначення міцності таврово-
го зразка, утворення і роз-
криття тріщин. Визначення 
деформацій за висотою попе-
речного перерізу балки. Ви-
значення прогинів у середині 
прольоту 

БПКП-1 
БПКП-2 

 

Балки контрольні 
на пульпі таврового 
перерізу, підсилені 
(контрольна серія) 

 

45
 

22
0 

210 

120 

2Ø4Вр-1 

Ø8А-400 

2Ø18А-400 

 

Ступінчасте однократне наван-
таження з витримкою по 10 хв. 
на кожній ступені до руйнування 

Визначення міцності підсиле-
ного зразка, утворення і роз-
криття тріщин у підсиленій 
конструкції. Визначення 
деформацій за висотою попе-
речного перерізу балки. Ви-
значення прогинів у середині 
прольоту  
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Для експерименту було виготовлено п’ять серій експериментальних зразків балок, по дві у 
кожній серії. При цьому балки першої та другої серій підсиленню не підлягали та мали прямокутний і 
тавровий поперечні перерізи відповідно. Балки третьої, четвертої та п’ятої серій були підсилені в 
стиснутій зоні, при цьому їх поперечний переріз змінився з прямокутного на тавровий. 

Балки, які використовувались для експерименту виготовляли в заводських умовах. Форму-
вали їх у металевій опалубці для серійної перемички - ЗПБ 21-8. Розміри балок до підсилення 
складає: поперечного перерізу - 120220 мм, загальна довжина - 2070 мм. Опалубка для балок 
першої та непідсилених балок третьої, четвертої і п’ятої серій мала вигляд стандартної 
металевої опалубки для перемичок, опалубка другої серії була виготовлена з дошки товщиною 
45 мм та 30 мм із приструганою і відшліфованою внутрішньою поверхнею (рис. 1). 

Проектне положення арматурних каркасів забезпечували за допомогою бетонних 
вкладишів. Перед укладанням бетонної суміші внутрішню поверхню опалубки (як металевої 
так і дерев’яної) покривали тонким шаром гідрофобного змащення (емульсія з відпрацьованого 
машинного мастила) для полегшення розпалублення зразків.  

Армування балок ви-
конували за наступною 
схемою: двома плоскими 
каркасами з робочою арма-
турою у розтягнутій зоні Ø 
18 А400С та конструктив-
ною арматурою в стиснутій 
зоні Ø 8 А400С. Відсоток 

армування склав µ=2,12 %. Армування приймали з тією метою, щоб у нормальному перерізі вико-
нувалася умова переармованого згинального елемента ξ>ξR, тобто імітувався випадок, коли знижен-
ня міцнісних та деформативних характеристик реально експлуатованих балок може виникнути за 
рахунок вичерпання міцності стиснутої зони при переармуванні розтягнутої зони. 

Армування поперечне було виконано з арматурних стержнів Ø 8 А400С встановлювалися з 
кроком 150 мм у зоні чистого згину та 80 мм - за межами зони чистого згину. Переслідували 
при цьому мету - створити додатковий запас міцності балок за похилими перерізами, що мало 
унеможливити руйнування підсилених і не підсилених зразків балок від дії поперечної сили. 

Рис. 2. Конструкція експериментальних балок 
після підсилення: а - схема армування полиці; б - 
арматурний каркас полиці 
 

Бетонна суміш готувалась та бетону-
валась у бетонному вузлі заводу ЗБК 
“Спарта” з дозуванням складових за ма-
сою. Проводили укладання суміші не 
пізніше, як через 15 хв після приготуван-
ня. Потім її ущільнювали глибинним 
вібратором до появи на поверхні цемент-

БППЦ-0,75 -(1) 
БППЦ-0,75 -(2) 

 

Залізобетонні бал-
ки, підсилені у 
стиснутій зоні ша-
ром армованого 
бетону 

 

45
 

22
0 

210 

120 

2Ø4Вр-1 

Ø8А-400 

2Ø18А-400 

 

 Повторне навантаження 

10 1 N, цикли 

η 

0,75

 

Визначення міцності 
підсиленого зразка, утворення 
і розкриття тріщин у 
підсиленій конструкції при 
повторному навантаженні. 
Визначення деформацій за 
висотою поперечного перерізу 
балки. Визначення прогинів у 
середині прольоту  
 

БППЦ-0,85 -(1) 
БППЦ-0,85 -(2) 

 

Залізобетонні бал-
ки, підсилені в 
стиснутій зоні ша-
ром армованого 
бетону 

 

45
 

22
0 

210 

120 

2Ø4Вр-1 

Ø8А-400 

2Ø18А-400 

 

 Повторне навантаження 

10 1 N, цикли 

η 

0,75

 

Визначення міцності 
підсиленого зразка, утворення 
і розкриття тріщин у 
підсиленій конструкції при 
повторному навантаженні. 
Визначення деформацій за 
висотою поперечного перерізу 
балки. Визначення прогинів у 
середині прольоту  

  
Рис. 1. Загальний вигляд опалубки та балок контрольної серії таврового перерізу 
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ного молочка. 
Після укладання бетонної суміші, через 3-5 годин, відкриту поверхню балок укривали тир-

сою, яку 3 рази на добу зволожували. 
Виготовлення бетонів - основного бетону класу В-20 та бетону підсилювання класу В-25 

проводили з використанням наступних матеріалів: шлакопортландцементу М 400 Криворізько-
го цементного заводу, піску з відходів збагачення мокрої магнітної сепарації залізистих квар-
цитів ВАТ Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату з модулем крупності Мк=2,0 та ще-
беню сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів ВАТ «Інгулецький гірничо-
збагачувальний комбінат» крупністю 5...20. 

Витрати матеріалів на 1 м3 основного бетону та бетону підсилення наведені у табл. 2. 
Таблиця 2 

Склади використаних бетонів 
 

Вид бетону 
Марка 

цементу 
Проектний 
клас бетону 

Цемент, 
кг/м3 

Щебінь з крупністю  
зерен 5-20 мм, кг/м3 

Пісок Мк=2,0, 
кг/м3 Вода, л В/Ц 

Основний бе-
тон 

400 В-20 360 1420 800 170 0,47 

Бетон 
підсилення 

400 В-25 420 1380 750 168 0,40 

 

Загальний вигляд забетонованих експериментальних зразків показано на рис. 3. 
Рис. 3. Забетоновані експериментальні зразки 
 

Після підсилення поперечний переріз балок 
змінювався з прямокутного на тавровий. Розміри попе-
речного перерізу полиці приймали з такого розрахун-
ку, щоби гарантувати перехід балок з класу переармо-
ваних в клас нормально армованих. При цьому 
відсоток армування балок знизився і становив µ= 1,52 
%. 

Армування полиці було виконано з 24 Вр-1, які об'єднували в плоский каркас за допомо-
гою стержнів 4 Вр-1 установлених у поперечному напрямку з кроком 200 мм. 

Шар підсилення бетонували через 28 діб після бетонування непідсилених балок. Перед ук-
ладанням бетонної суміші зразки балок, окрім контрольних серій, піддавалися навантаженню, 
що становило 0,7 від руйнівного, або до розкриття похилих і нормальних тріщин приблизно 
0,15-0,2 мм. Цим відтворювалась ситуація часткового руйнування балки внаслідок впливу 
різних силових і не силових факторів, які виникають у процесі експлуатації конструкцій.  

Для виконання підсилення експериментальних балок шаром бетону були проведені такі 
операції: на поверхні балок третьої, четвертої та п’ятої серій (БПКП, БППЦ-0,75, БППЦ-0,85) у 
зоні контакту “старого” та “нового” бетонів, виконували насічку глибиною до 10 мм з подаль-
шою обробкою поверхні металевими щітками та знежиренням, потім вкладали з’єднувальний 
шар з клею Cerinol ZH фірми Dietermann, який сильно втирали в поверхню балок за допомогою 
щітки. Дотримуючись принципу нанесення “свіже на свіже”, на ще свіжий з’єднувальний шар з 
матеріалу Cerinol ZH наносили шар бетону підсилення. 

Cerinol ZH - це модифікований синтетичними речовинами матеріал на основі цементу, при-
значений для виконання з’єднувального шару на елементах будівельних конструкцій, що 
піддаються високим навантаженням. 

Бетонування полиць підсилення проводили у лабораторних умовах за допомогою поперед-
ньо виготовленої (для серії БКПТ) дерев’яної опалубки. 

Через 28 діб після бетонування підсилюючого шару виконували розпалублення зразків. 
Балки ретельно обстежували, перевіряли наявність тріщин та раковин, рівність їх поверхонь.  

До випробування зовнішні поверхні балок були очищені і промарковані. 
Загальна методика прикладання зусиль до балки при монотонному та повторному наванта-

женнях містила такі етапи: спочатку до балок прикладали навантаження, яке становило 0,7 від 
руйнівного, таким чином створювали ефект тривалої роботи балки у конструкції. Навантажен-
ня дослідних зразків балок здійснювали ступенями по 0,1 від руйнівного навантаження, яке ви-
значали за розрахунковими руйнуючими навантаженнями отриманими для відповідного 
підсилення. Після кожного етапу прикладання навантаження його витримували 10 хв, під час 
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яких знімали відліки по приладах , проводили огляд поверхні зразка, відмічали появу тріщин і 
вимірювали ширину їхнього розкриття. При повторному навантаженні до балки прикладали 
навантаження, у якого максимальне значення у циклі становило для червертої серії 0,75 від 
руйнівного, а для п’ятої 0,85 від руйнівного навантаження (див табл. 2). Зусилля прикладали 
протягом 10 циклів, після чого навантаження доводили до руйнівного. 

Короткочасні та циклічні випробування балок проводили на універсальному гідравлічному 
пресі ПММ-250 за схемою однопролітної вільнолежачої балки, навантаженої двома зосередже-
ними силами в третинах прольоту.  

При випробуванні балок було використано такі прилади: прогиномір Максимова з ціною поділки 
0,1 мм, індикатори годинникового типу з ціною поділки 0,01  та 0,001 мм, мікроскоп МПБ-2 з 24-
кратним збільшенням і ціною поділки 0,05 мм та тензорезистори на базі 50 мм. 

Висновки. 1. З метою встановлення можливості використання місцевих матеріалів як для бетону 
основної конструкції, так і для бетону підсилення, для експериментальних досліджень прийняті 
інертні матеріали бетону - пісок і щебінь з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). 

2. Виявлено, що бетон на відходах ГЗК в порівнянні з традиційним має більш жорстку 
консистенцію, тому важливо приділяти велику увагу ущільненню бетонної суміші. 

3. Як робоча та конструктивна арматура прийнята сталь класу А400С, яка порівняно з А-ІІІ 
має деякі відмінності, особливо у профілі. Її застосування у дослідах дозволяє визначити 
особливості роботи конструкції із зазначеним класом арматури. 

4. Підсилення за допомогою клею достатньо для з’єднання старого та нового бетону.  
5. Методика проведення випробування циклічним навантаженням розроблена вірно та 

відповідає чинним нормативним документам по випробовуванню залізобетонних елементів.  
Отримані результати можуть бути використані для практичного застосування відходів ГЗК 

при виготовленні будівельних конструкцій та їх підсилення. 
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА 
 

Проблема й зв'язок з науковими й практичними завданнями. Суспільне життя людства 
нерозривно пов’язано з містом. Вивчення міст виходить за межі самих міст, не обмежуючись 
основними аспектами його структури: організацією економічної діяльності, характером вико-
ристання земель, особливостями транспортної мережі й моделями діяльності його мешканців. 
Місто не уявляє собою замкнений світ. Як замкнену систему його можна розглядати тільки як 
проміжну ланку аналізу [1].  

Аналіз досліджень і публікацій. Існування міста в значній мірі залежить від зв'язків, котрі 
воно підтримує з оточуючим середовищем, з іншими містами. Зараз уже багато зроблено, щодо 
визначення, описування й уточнення характеру цих зв'язків [2-5]. Виділяють зв'язки демо-
графічні (переселенські і маятникові міграції); земельні; торговельні (реалізація пролуктів 
сільського господарства й продаж промислових товарів); пов'язані з послугами (адміністратив-
ними, розважальними, культурними); фінансові (кредит, збір накопичуваних заощаджень); 
трудові; рекреаційні. Ряд досліджень [5] дозволили визначити зони впливу міст, потім ієрархію 
міст у залежності від рівня послуг, що надаються, і нарешті, мережу міст. 

Вивчаючи місто, треба виходити за його фактичні межі, аналізуючи зв'язки з навколишнім 
оточенням. Тому в процесі розвитку містобудівної науки з'явилися таке поняття, як 
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містобудівна система (рис. 1). Згідно статистики кожна друга людина зараз мешкає у місті. Ви-
значено 23 фактори, які в тій чи іншій мірі впливають на функціонування міста (табл. 1). 

Місто складна соціально-економічна, просторова категорія, 
тому критерії її визначення – комплексні, такі, що відображають 
кількість населення, його зайнятість, економічний розвиток, 
щільність забудови, рівень благоустрою, тощо. Однак у ряді 
країн донині єдиним критерієм є кількість тільки населення. 

Керування розвитком території безпосередньо спирається на 
концепцію розвитку міста. Відповідно місто повинно мати 
концепцію розвитку, що враховує його реакцію на зміну 
технологій, культур, форм власності в ньому. Вона повинна спи-
ратися на множинність джерел інвестицій у порівнянні з єдиним 
джерелом при плановому господарстві і допомагати здійснювати 
перехід від будівництва міста до регулювання дій незалежних 
інвесторів. 

Постановка задачі. Мета розвитку міста повинна 
ґрунтуватися на іманентних законах розвитку містобудівних систем. У цьому розумінні міська 
влада повинна лише забезпечити баланс довгострокової мети стійкого розвитку і короткостро-
кових інтересів приватних суб`єктів, що хазяйнують (підприємств і домогосподарств). 

Пропонується необхідна система керування міським розвитком, що включає в себе [6]: 
систему нормативів зонування, з обліком валового внутрішнього продукту, виробленого на 

території; 
систему планування міським розвитком (прийняття рішень про розподіл конкретного при-

значення зон по території міста); 
систему примуса до виконання нормативів містобудівного зонування; 
систему захисту прав інвесторів і інших землекористувачів і нормативи взаємин приватний 

і суспільний сектори, що виключають корупцію і збиток довгостроковим інтересам міської 
громади; 

систему плати за землекористування. 
Таблиця 1  

Структурний аналіз містобудівної системи 
 

Підсистема Функції Фактори 

Значення 
факторів в 

процесі 
функціону-
вання міста 

Міра впли-
ву факторів 
на розвиток 

міста 

Значення 
підсистеми в 
процесі фун-
кціонування 

міста 

Міра 
впливу 
підсис-
теми на 
розви-

ток 
міста 

Забезпечення жит-
тєвих функцій орга-
нізму 

16 -12 

Фізичний розвиток 
індивідуума 

12 -10 

Соціальне станов-
лення і розвиток 
особистості 

15 -15 
Потреби на-

селення  

Забезпечення гос-
подарсько-
побутових процесів 
життєдіяльності 

17 -7 

Освіта 12 -6 

Населення  

Населення як 
ресурс Професія 13 -1 

85 -51 

Клімат 12 10 
Геологія 10 4 
Геоморфологія 11 5 
Гідрологія 10 6 

Природна 

Гідрогеологія 9 -1 
Вид землекористу-
вання 

20 -8 

Рис. 1. Модель демоекосистеми: 
– прямий зв'язок; 
– зворотній зв'язок  
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Комунікації 19 3 
Просторовий 

потенціал  
Потенціал землеко-
ристування 

14 -4 

Людські зв’язки  18 2 
Матеріальні зв’язки 22 -4 

Простір  
Просторові 

зв’язки  Інформаційні 
зв’язки 

17 7 

71 1 

Характеристика 
виду діяльності по 
призначенню 

22 6 

Економічна потуж-
ність землекористу-
вача 

15 5 

Структура капіталу 
землекористувача 

10 6 

Виробництво 

Еластичність попи-
ту на продукцію 

13 3 

Джерело інвестицій 13 5 

Економіка  

Розподіл 
Обсяги інвестицій 20 6 

93 31 

 
Основна частина. Місто як урбанізована територія знаходиться під впливом різнорідних, 

різнонаправлених векторів.  
Так, наприклад, реструктуризація економічного комплексу міста, з одного боку, збільшує 

рівень безробіття, підвищує соціальну напругу населення, а з іншого боку, потребує значних 
змін у соціальній структурі зайнятості цього ж населення, в першу чергу в рівні освіти і 
професійній кваліфікації. Змінюється міграційні потоки, структура товарообміну із зовнішнім 
світом, екологічний стан міста, система просторових зв’язків землекористувачів, культуроло-
гічні цінності. Перед суб’єктом управління постає архіскладна задача: визначити структуру 
цілей управління, граничних умов при все більшому дефіциті ресурсів. 

Але, щоб визначити структуру цілей управління, необхідно мати повний ретельний аналіз. 
В цьому нам допоможе складена схема „Управління розвитком міста” (рис. 2) [7]. 

 
Рис. 2. Процес управління територіальним розвитком міста 
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Населення міста є найважливішим ресурсом для розвитку міста, яке формує перелік вимог до 
потрібної структури зайнятості, що відповідає перспективам розвитку міста. Населення міста є по-
стійним споживачем побутово-громадських, територіальних, фінансових ресурсів безпосередньо, 
через просторові взаємодії усередині міста і зовнішнім світом, через економічні взаємодії між місь-
кими землекористувачами та через економічні взаємовідносини із зовнішнім світом.  

Найбільш поширеними методами аналізу і прогнозу демографічної структури населення є 
методи пересувки віків із застосуванням методів регресійного і факторного аналізу при прогно-
зі рівнів смертності, народжуваності, міграції. 

У процесі історичного розвитку міста відчувають підйоми і спади. 
Більш бажана така структура галузей, циклічні коливання яких виявляють тенденцію до 

взаємного погашення або принаймні не посилюють один одного.  
Перша частина аналізу - аналіз галузевої структури економічного комплексу міста і 

циклічних коливань у галузях.  
Сила впливу різних галузей на міські цикли різноманітна.  
Друга частина аналізу - аналіз економічної бази - дослідження співвідношення між базови-

ми і не базовими (обслуговуючими і галузями, що забезпечують) галузями в місті й регіонах.  
Міста не можна розглядати як ізольовані економічні комплекси, вони взаємозалежні. Будь-

якому місту передаються спади й підйоми, що відчувають його сусіди. 
Третя частина аналізу - аналіз чутливості різноманітних міст і його галузей до 

економічного циклу інших міст і регіонів.  
Місто є найважливішим елементом економічної системи країни, співдружності країн, 

світового співтовариства. 
Спосіб четвертої частини аналізу - аналіз взаємозв’язків між міськими, національними і 

міжнародними циклами.  
При визначенні чутливістю до циклу не можна обмежуватися аналізом тільки галузевою 

структурою.  
Необхідно враховувати: відносне значення галузей, що роблять товари тривалого користу-

вання в місті; наявність у ньому галузей, що розвиваються; диверсифікація структури галузей; 
чутливість до кризи кожної окремої галузі.  

За рахунок реалізації урядом, керівництвом регіональної та міської влади ряду важливих 
реформ у всіх сферах економіки, позитивної цінової динаміки на світових ринках промислової 
продукції економіка міста Кривого Рогу в 2011 р. набула стійкого зростання [8]. 

З початку 2011 р. унаслідок дії внутрішніх та зовнішніх стимулюючих факторів у місті 
спостерігалося значне збільшення обсягів реалізації промислової продукції. За січень жовтень 
2011 р. реалізовано продукції на суму 73,0 млрд грн., що на 45,8 % більше ніж за відповідний 
період 2010 р. (частка міста в загальноукраїнському показнику складає майже 8 %, у загально-
му обсязі реалізації Дніпропетровської області - 42 %) (рис. 3). 

Таке зростання відбулося завдяки збіль-
шенню виробництва окремих видів промислової 
продукції, зокрема в добувній галузі на 3 % збі-
льшено виробництво руд та залізних концентра-
тів (53,6 млн т). Підприємствами з виробництва 
іншої неметалевої продукції у 2 рази збільшено 
випуск цегли, штучного каменю та бетону. 

У січні-вересні 2011 р. підприємствами ви-
конано будівельних робіт на суму 1,2 млрд грн., 
що на 15,9 % більше від обсягу робіт, виконаних 
за відповідний період минулого року. За цим 
показником наше місто вперше за останні роки 

посіло 1 місце в Дніпропетровській області. 
За характером будівництва обсяги робіт розподілилися так: роботи з нового будівництва 

реконструкції та технічного переозброєння склали 60,6 %, решта - з капітального та поточного 
ремонтів. 

У січні-вересні 2011 р. за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4,4 млрд грн. капіта-
льних інвестицій, у т.ч. 3,6 млрд грн. інвестицій у основний капітал, що на 86,7 % більше, порі-

Рис. 3. Динаміка обсягів реалізації промислової  
продукції (робіт, послуг), млн грн. 
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вняно з відповідним періодом минулого року. Частка міста в загальнообласному показнику 
становила 33,9 %. 

За рахунок усіх джерел фінансування на будівництво об'єктів комунального та соціально-
побутового призначення за 9 місяців 2011 р. освоено капітальних вкладень на суму 81,0 млн 
грн. (в 5,7 раза більше ніж за відповідний період 2010 р.), у тому числі в галузі житлового 
будівництва - 10,2 млн грн., комунального господарства - 50,2 млн грн., охорони здоров'я - 7,8 
млн грн., освіти - 12,2 млн грн. та культури - 0,6 млн грн. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в 
економіку міста, станом на 1 жовтня 2011 р. становив 
5,2 млрд дол. США, що на 36,3 млн дол. США більше між у 
минулому році. Інвестиції надійшли з 27 країн світу. Основ-
ними країнами-інвесторами залишаються Німеччина, Кіпр, 
Нідерланди. Близько 99,3 % від загального обсягу іноземних 
інвестицій вкладено в промисловість Кривбасу (у переробну - 
89,6 % та видобувну - 9,7 %) (рис. 4). 

Виводи й напрямок подальшого дослідження. Модель 
витрати-випуск являє собою одну з найбільше всебічних ос-
нов для аналізу, прогнозування економічної діяльності міста 
й регіону, оцінці різноманітних стратегій управління розвитком міста. Отже, при аналізі й про-
гнозуванні можна враховувати взаємозв’язки між галузями усередині міста й регіону.  

На підставі зазначених звітів про роботу визначаються пріоритети соціально-економічного 
розвитку міста та заходи щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Кривого Рогу. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ МІСТОБУДІВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Статтю присвячено проблемам містобудівного проектування та застосування практичних рішень при форму-
ванні сучасного міста. 

 

Актуальність теми дослідження. Однією з основних тенденцій розвитку містобудівного 
проектування на сьогодення є вирішення питань урбанізації, динамічного зростання її темпів, 
як наслідок - постановка нових питань будівництва, виведення проблем функціональності, ене-
ргозбереження та екологічності будівель та споруд на новий щабель [1].  

Удосконалення методів містобудівного проектування з урахуванням енергозберігаючих 
вимог пов’язано з двома напрямами енергозбереження: містобудівним та інженерно-технічним. 

Об’єктом розвитку є існуюча забудова з метою її ущільнення, реконструкції та більш раці-
онального використання території і освоєння непридатних для будівництва земель. Наряду з 
цим важливу роль має благоустрій території, озеленення, збереження багатолітніх насаджень, 
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Рис. 4. Обсяг залучення іноземних 
інвестицій у розрізі країн, 

млн. дол. США 
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створення сприятливого мікроклімату міста. Будучи одним з найбрудніших міст України (на 
2009 рік зареєстровано 321,6 тис. т шкідливих викидів), Кривий Ріг повинен особливу увагу 
приділяти оздоровленню території. Щоб покращити середовище міста, треба розвивати та уріз-
номанітнювати життя його населення. 

Кривий Ріг - місто цілком індустріальне. Тут відсутні мінеральні води, лікувальні грязі або 
інші об’єкти природного лікувального складу. Усі матеріальні резерви міста та іноземні інвес-
тиції надходять у галузь індустрії. Тобто зацікавлення складає те, що безперечно принесе при-
буток. Але при цьому територія Кривого Рогу - невичерпне джерело для рук вправного майст-
ра. Можна бачити багато площ, які зайнято недобудованими будівлями, зруйнованими або по-
кинутими та порожніми. Архітектура майбутнього візьме гору над сьогоденням і через деякий 
час на місці розвалин постане багатоповерхова будівля, виконана у стилі хай-тек чи неоконст-
руктивізму. Проте людина підсвідомо буде прагнути не лише до прямих та чітких ліній, раціо-
налізму, а також і до спокою та відпочинку. Мальовничі парки, затишні сквери стануть не-
від’ємною частиною навіть найсучаснішої забудови. Незважаючи на невпинні темпи розвитку 
міста - як вертикальних, так і горизонтальних композицій, людина завжди буде прагнути до 
оазисів природи, які відривають її від ритмів техніки і поєднують зі статичним світом природи. 
Яким би не був природній ландшафт, навіть за відсутності чітких пропорцій, конструктивних 
схем, виділених домінант, він завжди є гармонійним у своїй природі.  

Звертаючись до досвіду інших країн, можна побачити, що навіть там, де здається неможливим 
створити нове, створюють вражаюче. Найчастіше це відображається у неймовірних архітектурних 
рішеннях, композиціях, формах, елементах. Використовуючи наявні ресурси і докладаючи лише 
терпіння і бажання, можна перетворити Кривий Ріг з індустріального ядра в культурне.  

Яким би не було промисловим містом і які б динамічні темпи його розвитку не були, зав-
жди треба звертатися до основного принципу містобудівництва - гуманізації усіх його струк-
тур. Людина з її витоками не повинна заблукати у вирі технічного розвитку. 

Мета дослідження. Висвітлено деякі основні питання містобудівного проектування, що 
потребують практичних рішень з цілісним підходом що до формування сучасного міста. 

Основна частина. Ріст композиції міста у вертикальному напрямі є невід’ємною складо-
вою сучасного урбанізму. Проектування та будівництво висотної забудови – це дуже складний 
багатогранний процес, пов’язаний з інженерно-геологічними конструктивними, архітектурно-
планувальними, містобудівними та іншими проблемами, тому при висотній забудові житлових 
комплексів та мікрорайонів слід використовувати типову забудову, при цьому в їхніх межах 
можливо зменшення типології до однієї будівлі. У той же час за допомогою лише одного типу 
будівель необхідно створити художньо виразну композицію житлового середовища. 

Оскільки архітектурне рішення висотної будівлі сильно залежить від конструктивних рі-
шень, то для вирішення задачі такого характеру необхідне конструювання зсередини просторо-
вого завдання, що розгортається, з того або іншого матеріалу і тими або іншими конструктив-
ними методами. Зрозуміло, що воно є неминучою функцією основного просторового рішення. 
Подальший етап роботи співвідношення просторових об'ємів ззовні, угрупування архітектур-
них мас, їх ритм і пропорції - витікають з першої половини його діяльності, стають функцією 
сконструйованої матеріальної оболонки і прихованого за нею простору. Це дає здоровий на-
прям думкам архітектора, неминуче спрямовуючи їх від головного до другорядного, примушу-
ючи його відкидати непотрібне і шукати художню виразність в найважливішому і найнеобхід-
нішому, відійшовши від дрібної пластики. 

Висотні будівлі, особливо будівлі значної висоти, мають свою специфіку, що істотно відрі-
зняє їх від звичайних будівель. По-перше, з ростом висоти будівлі різко збільшуються наванта-
ження на несучі конструкції, у зв'язку з чим при розвитку висотного будівництва було розроб-
лено декілька конструктивних схем таких будівель: каркасну, рамно-каркасну, поперечно-
стінну, ствольну, коробчасту, ствольно-коробчасту („труба у трубі”, „труба у фермі”) та інші. 

У свою чергу, ствольні системи мають свої різновиди: консольне обпирання перекриттів на 
ствол, підвішування зовнішньої частини перекриття до верхньої несучої консолі „висячий будинок” 
або його обпирання за допомогою стін на розташовану нижче несучу консоль, проміжне розташуван-
ня несучих консолей висотою в поверх з передачею в них навантаження від частини поверхів. Ство-
лом або ядром у висотних будівлях є жорсткий (виконаний монолітним) сходово-ліфтовий вузол. 
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Вибір тієї або іншої конструктивної системи залежить від багатьох факторів, основними з 
яких вважаються: висота будівлі, умови будівництва (сейсмічність, ґрунтові особливості, атмо-
сферні, особливо вітрові, впливи), архітектурно-планувальні вимоги. Слід зазначити, що за да-
ними досліджень вітрові навантаження у більшості випадків більше значущі, ніж сейсмічні 
впливи. Одні з найбільш високих будівель - Джон Хенкок Сентер в Чикаго і Міжнародний фі-
нансовий центр у Тайбеї - виконані за схемою „труба у фермі”, при якій зовнішній периметр 
стін жорстко пов'язаний із стволом і додатково укріплений потужними діагональними зв'язка-
ми. У цьому випадку вся будівля працює як жорстка консоль, закріплена в тіло фундаменту [2].  

Для зменшення коливань висотних будівель під дією вітрового натиску в останні роки ста-
ли застосовувати підвішені, в їх верхній частині, інертні маси [3].  

Практикою будівництва встановлено, що каркасні і рамно-каркасні системи, що мають об-
межену жорсткість, доцільно застосовувати у будівлях заввишки до 40 поверхів, ствольні - до 
50-60 поверхів, ствольно-коробчасті і коробчасті - до 80-90 поверхів, а зверху цього - за схемою 
"труба у фермі". 

Проектування висотних будівель передбачають на територіях, де відсутні прояви карстової 
небезпеки, зсувні явища та інших небезпечні і техногенні процеси [4]. 

Пред'являється ряд особливих вимог до інженерно-геологічних вишукувань при проекту-
ванні висотних будівель. Як фундаменти використовуються плитні, у тому числі підвищеної 
жорсткості (коробчасті), комбіновані плитно-пальові і пальові. Самі ж фундаменти виконують-
ся з бетону класу не нижче В25.  

У сучасних умовах, особливо при будівництві і експлуатації висотних будівель в умовах 
існуючої щільної забудови, необхідно проводити моніторинг. Одним з основних параметрів 
моніторингу є вивчення складу підземних вод. Це пов'язано з тим, що господарське і промис-
лове забруднення на території сучасних міст викликає появлення в підземному середовищі но-
вих хімічних і мікробіологічних компонентів, які не були присутніми в геологічному складі 
раніше. Це дуже важливо, оскільки в сприятливих умовах зони техногенної дії висотних буді-
вель (висока температура і тиск) мікробіологічні і хімічні процеси протікатимуть швидше, ніж 
у природних умовах. 

Для контролю стану рівня підземних вод по периметру ділянки висотної будівлі і під буді-
влею проектуються пункти спостереження за підземними водами - свердловини (п'єзометри). 
Один з пунктів спостереження повинен знаходитися на нижньому рівні підземної частини ви-
сотної будівлі [5]. 

П'єзометри встановлюються на усі водоносні горизонти, на які поширюється вплив висот-
ної будівлі - нижче за фундамент на 2 глибини котловану або до глибини, встановленої розра-
хунками напружено-деформованого стану ґрунтового масиву. 

Гідрогеологічний моніторинг дозволяє виявити можливі проблеми з основою і фундамен-
том задовго до того, як стануться деформації будівлі і споруди: у геологічному середовищі від-
буваються зміни, які легко заміряти й прогнозувати подальший їх розвиток на основі моделю-
вання напружено-деформованого стану системи „основа-фундамент”. 

Також одним з параметрів є сейсмометричне обстеження. Сейсмометричне обстеження будівель 
являє собою виміри в точках на різних кінцях фундаментних плит і побудову траєкторій руху. Найці-
кавіша картина спостерігається у вертикальній площині. На різних кінцях фундаментних плит рух, 
унаслідок вітрових коливань будівлі, різний, тобто плити піддаються деформаціям. Аналіз геологіч-
них розрізів основ будівель показує, що найбільш поширеною причиною деформацій часто є неодно-
рідність форм геологічних відкладень. При вітрових діях будівлі, разом з фундаментними плитами, 
випробовують своєрідне похитування, при цьому в рух залучаються також ґрунти основи. Там, де 
рельєф неоднорідний, рух характеризується більшою амплітудою коливань [6]. 

Важливим параметром обстеження будівлі є проведення моніторингу на вітрові наванта-
ження. Найбільш несприятливими коливаннями вітрових частот є ті, які співпадають з власни-
ми частотами будівлі - це приводить до резонансу або до ряду нелінійних явищ. Для висотних 
будівель вітрові коливання порівнянні з сейсмічними в 4-5 балів.  

У перспективі видається важливим рішення низки запитань як фундаментальних, так і 
практичних, у тому числі врахування взаємодії сусідніх будівель як при їх проектуванні, так і 
при виборі містобудівних рішень. 
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Отже, концепція проведення якісного моніторингу висотних будівель, є однією з стратегіч-
них на найближче десятиліття. Ця концепція дозволить попередити руйнування висотних буді-
вель. Сутність проведення моніторингу висотних будівель полягає в завчасному виявленні не-
сприятливих чинників, які при подальшій експлуатації висотної будівлі можуть спричинити 
руйнування - крен, деформації, просідання фундаменту. 

Крім зазначених питань також існують проблеми сучасного світу в тому числі й України 
такі як енергокриза, криза екології та екосоціальна криза є найважливішими факторами розвит-
ку сучасної архітектурної та інженерної думки. Останні дослідження у галузі будівництва та 
екології підтвердили невтішні статистичні дані про те, що на 60 % теплові викиди CO2 виника-
ють від житлових будівель (разом з електроенергією, яку виробляють для них з невідновлюва-
них джерел) та 25 %, завдяки паливній, транспортній активності 1. Нераціональне викорис-
тання цієї енергії привело до дефіциту енергоресурсів і, як наслідок, їх подорожчання. А вико-
ристання неякісних та шкідливих технологій будівництва, неекологічних матеріалів шкідливо 
впливає на здоров`я людей. У зв’язку з цим, на перше місце у світовій архітектурній інженерії 
виходить три найважливіших показники: 

енергоефективність будівель; 
їх незалежність і автономність від централізованих мереж; 
екологічність і загальна ефективність архітектурного середовища. 
Енергетична і економічна ситуація, яка склалася в теперішній час в країні потребує іншого, 

нового підходу до проблеми енергозбереження при будівництві нових і реконструкції існуючих 
об’єктів, який відповідав би реаліям сучасного світу. Отже, постає задача підвищити енергое-
фективність існуючого житлового фонду і, безумовно, використовувати всі існуючі наукові 
розробки в нових проектах, з метою поліпшити енергоефективність нової забудови і надати їй 
кращі споживчі якості, очевидні не тільки мешканцям, але й інвесторам, а також ріелтерам. 

Тема енергозбереження в будівництві отримала розвиток у другій половині 70-х років ми-
нулого століття внаслідок усвідомлення необхідності економії енергоресурсів після світової 
енергетичної кризи 1974 р. У той час було реалізовано декілька проектів енергоефективних бу-
дівель, але впровадження енергозберігаючих технологій обмежувалося відсутністю відповідних 
будівельних норм і стандартів. До середини 80-х нормативна база існувала у ряді країн Європи, 
в тому числі - Данії, Швеції та Німеччині. Наступний етап розвитку енергоефективного будів-
ництва пов’язаний з розробкою німецьким архітектором Вольфгангом Фейстом концепції “па-
сивного будинку” (Passivhaus) в середині 80-х років минулого століття. За задумом її творців, 
пасивний будинок повинен використовувати для опалення переважно внутрішні теплові ресур-
си. Для того, щоб досягти цього, необхідно максимально утилізувати тепловикиди і забезпечи-
ти мінімальні тепловитрати за рахунок ефективної теплоізоляції. Перший експериментальний 
проект було реалізовано у 1991 р. в місті Дармштадт (Німеччина), а в 1996 р. тут було створено 
Інститут Пасивного будинку. На протязі декількох років його співробітники розробили ефекти-
вні проектно-конструкторські рішення, які дозволили почати масове будівництво енергоефек-
тивних будівель. Відповідно до статистичних даних, до 1999 р. в Німеччині існувало 300 таких 
будівель, а до середини 2007 р. - більш 7000 7. Обсяг будівництва з ефективним використан-
ням енергії продовжує зростати, отримали розвиток у міжнародній практиці стандарти, правила 
та інші нормативні документи з проектування і оцінки енергоефективності таких будівель. Не-
зважаючи на це відчувається нестача інфромації про наукові методи, на основі яких виконуєть-
ся проектування будівель. Не менш гостро відчувається необхідність уточнення термінології. 

Тому, перш за все, необхідно найбільш точно визначити, що мається на увазі під поняттям 
енергоефективний будинок. Енергоефективний будинок з низьким споживанням енергії або з 
нульовим споживанням енергії із стандартних джерел (Energy Efficient Building or Zero Energy 
Efficient Building) - це будівля, в якій ефективне використання енергоресурсів досягається за 
рахунок застосування інноваційних рішень, які можуть бути впроваджені технічно, економічно 
обґрунтовані, а також прийнятні з екологічної і соціальної точок зору і не змінюють звичного 
способу життя. До енергоефективних будинків можуть бути віднесені будівлі з низьким енер-
говикористанням і будинки з нульовим енергоспоживанням із стандартних джерел 8. 

Сучасне інженерне обладнання дозволяє значно знизити витрати споживаної будівлею ене-
ргії. Сучасні системи водопостачання, опалення, кондиціонування і вентиляції допомагають 
створити комфортні для людини умови існування навіть на висоті 300 м від рівня землі.  
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Наприклад:  
застосування охолоджуваних стель і панельно-променевого опалення для зниження затрат 

енергії на охолоджування й опалення, а також для покращення комфорту;  
знижена до мінімально необхідного рівня продуктивність системи кондиціонування повіт-

ря за рахунок зниження теплових надходжень до приміщення в теплу пору року і використання 
природньої вентиляції;  

утилізація тепла повітря, яке видаляється, для підігріву приточного повітря; 
застосування в системі водяного опалення насосів з автоматично регульованою швидкістю 

обертання для зниження витрат енергії та, як наслідок, отримання комфортної температури по-
вітря у приміщеннях, що обслуговуються.  

Але для того щоб запропонувати діючі заходи по підвищенню ефективності використання енергії 
в будівлі необхідно грамотно скласти і розрахувати тепловий баланс будівлі і зробити оцінку його 
енергоефективності. Тепловий баланс включає в себе опалювальне навантаження будівлі, на яку 
впливають витрати тепла через огороджувальні конструкції, витрати тепла на підігрів повітря, що 
інфільтрується, витрати тепла на підігрів вентиляційного повітря, тепловиділення від сонячної радіа-
ції крізь світові отвори та внутрішні побутові тепловиділення. 

Енергоефективна будівля надає великі можливості при проектуванні будівель в залежності 
від національних традицій і географічного місцезнаходження, але, нічого фундаментально від-
мінного від традиційного будівництва немає. З економічної точки зору реалізація такого проек-
ту потребує збільшення капітальних витрат на будівництво на 5-8 %, але, ці вклади окупаються 
економією енергії і, відповідно, зниженням експлуатаційних затрат і забезпеченням комфорт-
них умов проживання. 

Висновок. Масштабність і багатоплановість будівництва, складність його структури, можливість 
багатоцільового використання території, впровадження нових архітектурно-технічних підходів, конк-
ретних технічних, експлуатаційних та енергоефективних пропозицій потребують прийняття операти-
вних рішень під час реалізації проектів. На це і повинні бути орієнтовані сучасні методи містобудів-
ного проектування які об’єктивно становляться важливою складовою єдиного процесу управління 
комплексним розвитком великих, промислових міст та регіонів. 
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  
КАСКАДНОГО СБРОСА КОНДЕНСАТА НА ТЭС И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Рассмотрены причины возникновения пульсационного течения в трубопроводах каскадного сброса конденсата 
греющего пара. Предложены строительные и технологические решения для эффективного снижения вынужденных 
колебаний трубопроводов каскадного сброса конденсата. 

Проблема и ее связь с научными и практическими знаниями. Работа вспомагательного 
оборудования и трубопроводных систем блоков оказывает существенное влияние на надеж-
                                                 
.  Паничаров Генчо , Мовчан О.Г., 2012 
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ность и безаварийность эксплуатации основного оборудования ТЭС. Опыт эксплуатации круп-
ных электростанций показал, что в переменных режимах работы турбоустановки вскипание 
конденсата в трубопроводах каскадного сброса теплообменных аппаратов приводит к сниже-
нию их пропускной способности. Это обусловливает рассогласование количества конденси-
рующегося греющего пара и количества пропускаемого конденсата. Вследствие рассогласова-
ния устанавливается постоянное перерегулирование, приводящее к автоколебательному изме-
нению уровня конденсата в объеме аппарата и пульсационному течению в трубопроводе. Пуль-
сационное течение двухфазной смеси вызывает значительные гидродинамические усилия, при-
водящие к заметным вибрациям трубопроводов и может в ряде случаев являться причиной ава-
рийных ситуаций, вплоть до отключения энергоблоков.  

Постановка задачи. Экспериментальное исследование нестационарного течения кипящего 
потока в трубопроводной линии в условиях промышленной эксплуатации позволяет наиболее 
полно охватить основные факторы, влияющие на вибрации трубопроводов в системе со слож-
ными внутренними связями.      

Промышленному эксперименту предшествовал выбор объекта с типичными схемными свя-
зями. В связи с этим, в качестве объекта промышленного исследования выбрана группа подог-
ревателей низкого давления пара теплофикационной турбоустановки ТЭЦ «Варна» (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема  работы подогревателей низкого давления турбоустановки: 

  -подогреваемая вода (основной конденсат);  - греющий пар; →- дренаж 
 

Специфика экспериментов, при которых следовало фиксировать малые изменения значе-
ний величин в одно- и двухфазном потоке накладывает дополнительные требования к умень-
шению ошибок измерений и отсчета, а также установления необходимых поправок. Принятая 
схема измерений позволяет осуществлять все необходимые как прямые, так и косвенные изме-
рения при ограничении общего числа опытов.  

Как показали результаты испытаний, в режимах плавного снижения расхода D и давления 
P греющего пара теплообменный аппарат стабильно работает, что указывает на надежность 
работы трубного пучка. Это позволяет утверждать, что по паровой и водяной стороне на работу 
аппарата не накладываются никакие возмущения, связанные со снижением параметров режима 
работы и процесс теплопереноса в аппарате остается достаточно стабильным. 

Однако результаты экспериментальных исследований показали, что несмотря на стабиль-
ность процесса переноса в теплообменном аппарате имеет место постоянное рассогласование 
количества греющего пара и количества конденсата, пропускаемого по трубопроводу каскадно-
го сброса. Течение через трубопровод каскадного сброса носит четко выраженный пульсацион-
ный характер, вызывающий вынужденные колебания трубопровода. Обращает на себя внима-
ние и тот факт, что с изменением расхода и давления греющего пара меняется как частота, так 
и амплитуда колебания. 

Поскольку можно предположить, что пульсационное течение конденсата в линии каскад-
ного сброса в условиях переменных режимов может быть следствием неустойчивой работы ре-
гулирующего клапана, то представлял несомненный интерес анализ работы трубопроводной 
линии в режиме максимального расхода и давления пара. Результаты измерений уровня в объ-
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еме аппарата показали, что процесс течения при постоянных условиях на входе и выходе из 
трубопроводной линии носит ярко выраженный автоколебательный характер. 

Установленный в условиях промышленной эксплуатации факт, что изменение граничных 
условий не меняет пульсационный характер течения по трубопроводу сделал необходимым ор-
ганизовать эксперимент по работе теплообменного аппарата в условиях отключения регулятора 
уровня, т.е. в промышленном эксперименте была разорвана обратная связь переменного сопротивле-
ния (регулирующего клапана) с положением уровня в объеме аппарата. Результаты испытаний одно-
значно определили, что пульсационный характер течения кипящего конденсата определяется суще-
ствованием обратной связи регулятора уровня с положением уровня  и смещением критического се-
чения линии с седла клапана на срез трубопровода, вследствие движения двухфазного потока [1]. 

Изложение материала и результаты. Сложность течения двухфазной пароводяной смеси 
в трубопроводах с регулирующими клапанами теплообменных аппаратов практически исклю-
чает возможность детального исследования влияния различных факторов на процесс течения 
из-за технически невыполнимых условий варьирования факторами. 

Поэтому метод математического моделирования остается единственно возможным методом 
исследования. Задача исследования пульсационного течения требует создания математической мо-
дели трубопроводной линии с переменным гидравлическим сопротивлением. Одним из типов ма-
тематических моделей, соответствующих реальным потокам с мелкодисперсной и равномерно рас-
пределенной структурой фаз является гомогенная равновесная модель потока [2]. Но для потоков с 
пузырьковой структурой и небольшим массовым расходным паросодержанием х <0,05 наибо-
лее ощутимы эффекты механического и термодинамического неравновесия фаз. В связи с этим 
разработана математическая модель нестационарного неравновесного течения в трубопровод-
ной системе с переменным сопротивлением. Для решения неравновесной задачи необходимо 
располагать дифференциальными уравнениями, описывающими распределение истинного объ-
емного паросодержания φ и плотности центров парообразования Nv во времени и пространстве 

;  

 

;  

где ψ=ρ′(1-φ)x+ρ″φ(1-x) - поправочный член на относительную скорость фаз; 
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Для определения плотности центров парообразования на поверхности приадиабатном 

вскипании используем соотношение 
Ns = Nsmax  

где 321 2
отmax RNs   - максимальная плотность пузырьков на поверхности; ξ = (1-)-

подинтегральная функция;   


do
o

22/1exp21)(   - интеграл вероятности. 

Разработанная математическая модель неравновесного потока была применена для иссле-
дования течения в трубопроводных линиях каскадного сброса конденсата подогревателей низ-
кого давления. Исследования проводились с целью проверки адекватности математической мо-
дели реальному процессу течения, оценки влияния пульсаций уровня конденсата в объеме ап-
парата, массовой скорости в трубопроводе и давления за клапаном на возникновение вынуж-
денных колебаний трубопровода. 

Математическая модель вынужденных колебаний трубопровода. Рассмотрим вынужден-
ные колебания трубопровода под действием периодического точечного источника, находяще-
гося в точке с кооррдинатой z. Соответствующее уравнение колебаний может быть представле-
но следующим образом [3] 

  )()exp(22)( 221 zxtifoEiVo    , 
где E =Eо - ρ2Vо >0. 

Полагая, что прошли все релаксационные процессы, возникающие с началом колебания 
трубопровода, для вынужденных колебаний будем искать установившееся решение типа 

  ).exp()(),( tixutxy   
Последнее, с учетом выбора граничных условий (концы трубопровода жестко заделаны): 

u(0) = 0; u(L) = 0, приводит к краевой задаче для обыкновенного дифференциального уравнения 
второго порядка 
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Соответственно в каждой из областей, слева и справа от точки приложения вынуждающей 
силы, уравнение имеет вид 
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Анализ численных результатов математических моделей. Численные исследования неста-
ционарного неравновесного течения показывают, что независимо от характера изменения элек-
трической нагрузки турбоустановки, процессы колебания уровня конденсата, пульсации массо-
вой скорости и давления имеют устойчивый характер и приводят к возникновению вынужден-
ных колебаний трубопровода. Амплитуды вынужденных колебаний возрастают с увеличением 
скорости разгружения и в режимах мгновенных сбросов нагрузки, что соответствует результа-
там промышленного эксперимента [4]. Увеличение начального паросодержания приводит к по-
вышению амплитуд вынужденных колебаний. С увеличением уклона пропускной характери-
стики регулирующего клапана возрастают амплитуды колебания уровня и пульсации давления, 
что приводит к повышению амплитуд вынужденных колебаний трубопровода. Нечувствитель-
ность регулирующего устройства является единственным фактором, определяющим частоту 
колебания уровня и пульсации давления и массовой скорости, т.е. частоту вынужденных коле-
баний трубопровода. При постоянной нечувствительности, с увеличением скорости разгруже-
ния возрастают амплитуды и частота вибраций. Частота вибрации зависит от некоторой харак-
терной длины и скорости теплоносителя и может быть определена следующим образом 

f = mWзв/2d 
где f - частота колебаний, Гц; m - номермоды, безразмерный множитель; Wзв - скорость звука в 
межтрубной двухфазной жидкости, м/сек; d - наружный диаметр трубопровода. 

В режиме сброса в конденсатор характер пульсационного течения конденсата в трубопро-
воде сохраняется, а противодавление влияет лишь на количественные характеристики процес-
са-имеет место снижение амплитуды пульсации давления и соответственно уменьшение ам-
плитуды вынужденных колебаний трубопровода, что указывает на демпфирующий характер 
строительной длины трубопровода. 

Анализ результатов расчета показывает, что пульсационный характер процесса в трубо-
проводе определяется не колебательными характеристиками регулятора уровня, а наличием 
обратной связи регулирующего устройства с положением уровня в объеме аппарата, что соот-
ветствует результатам промышленного эксперимента. 

Методы устранения вибрации трубопроводов. Эффективное устранение вибрации трубо-
проводов может быть достигнуто с использованием малогабаритных активных компенсаторов, 
способных сглаживать пульсации давления в трубопроводных системах энергетических уста-
новок [5]. Они могут быть активными и пассивными в зависимости от принципа их воздействия 
на систему. К активным гасителям относятся: гасители колебания поршневого типа; типа гер-
метичного закрытого цилиндра, заполненого рабочей жидкостью, в котором может совершать 
вибрационное перемещениеинертная масса; виброгасители, использующие гидравлическое со-
противление, возникающее при продавливания рабочей жидкости через малые калиброванные 
отверстия. Такие строительные конструкции позволяют варировать коэффициентами сопротив-
ления в весьма широких пределах в значительном диапазоне температур, возможных в экс-
плуатации. Дифференциальные уравнения, описывающие вынужденные колебания в условиях 
динамического гашения имеют вид 

)sin( = )( -   + )( )+(+)(  2212111 xtQtxctxcctxm   
m1(d

2/dt2) x1(t)+(c1+c2) x1(t) + μ[v1(t)-v2(t)] - c2x2(t) = Qsin(ωt) 
m2(d

2/dt2) x2(t)+(c2+c2) x2(t)- x1(t)+ μ[v2(t)-v1(t)] = 0. 
где m1,m2,c1,c2,x1,x2 - массы, коэффициенты жесткости и обобщенные координаты основной 
системы и системы гасителя; ω - частота возбуждения; μ - коэффициент сопротивления в сис-
теме гасителя; v1,v2 - виброскорости масс. 

К пассивным гасителям можно пeрeчислить гасителей, которые не воздействуют на дина-
мику движения рабочей жидкости, а снижают механические вибрации путем зажатия трубо-
проводов демпфирующими хомутами или установками упругих элементов (полимерных мате-
риалов, резиновых жгутов, эластичных пружин и др.) на каркасe.  

Так как пульсационное течение двухфазной смеси вызывает значительные гидродинамиче-
ские усилия, приводящие к заметным вибрациям трубопроводов, то к технологическим реше-
ниям снижения вибрации можно отнести все мероприятия, связанные с подавлением вскипания 
конденсата - впрыск холодного конденсата перед регулирующим клапаном, конструирование 
регулятора с разгрузкой по давлением, наладка обратной связи регулятора уровня с учетом 
возможного вскипания конденсата греющего пара. 
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Выводы. В представленной работе рассмотрены причины возникновения пульсационного 
течения в трубопроводах каскадного сброса конденсата греющего пара. Указано, что пульсаци-
онное течение двухфазной смеси вызывает значительные гидродинамические усилия, приво-
дящие к заметным вибрациям трубопроводов. Разработанные строительные и технологические 
решения являются эффективным средством снижения вынужденных колебаний трубопроводов 
каскадного сброса конденсата. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Идентификация, оценка и 
управление производственными рисками - это не дань моде и не временная кампания, это соци-
ально-экономическая необходимость. В большинстве развитых стран мира оценка и управле-
ние рисками в области безопасности труда являются важнейшей законодательной обязанно-
стью работодателя. Следует отметить, что между управлением рисками и аттестацией рабочих 
мест по условиям труда с системной точки зрения очень мало общего. Это совершенно различ-
ные подходы, направленные на достижение различных целей. Инновационным в переходе от 
аттестации рабочих мест к управлению рисками в области охраны труда является то, что оцен-
ка рисков и управление ими - процесс постоянный, а не единовременная акция, как аттестация 
рабочих мест. 

Оценка рисков является важным шагом, направленным на защиту работников и бизнеса работо-
дателей, а также на соответствие требованиям действующего законодательства. Она помогает рабо-
тодателю и работникам сосредоточить свое внимание на тех рисках, которые действительно могут 
возникать на рабочих местах и причинить реальный вред, а также на потенциально возможных рис-
ках.  

Анализ исследований и публикаций. Проведенный анализ [1-7] свидетельствует о том, 
что в Украине в нормативно-правовых актах по охране труда, пожарной безопасности, элетро-
безопасности, санитарной гигиене, ядерной и радиационной безопасности, и др. документах, 
нет прямых указаний по обязательному проведению оценки рисков в области охраны труда. 
Есть только упоминание в Законе Украины «Об охране труда» об ознакомлении работников с 
вредными и опасными условиями труда, в Положении о разработке инструкций по охране тру-
да [5] приводятся сведения о наличии на рабочих местах основных опасных и вредных произ-
водственных факторов и особенности их влияния на работников, а также подход, основанный 
на использовании оперативных мероприятий, направленных на локализацию и уменьшение по-
                                                 
.  Давыдов А.В., Голышев А.М., Пищикова Е.В., 2010 
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следствий уже случившихся несчастных случаев, связанных с производством, а не превентив-
ных мероприятий для уменьшения риска, т.е. комплекса мероприятий, направленных на 
уменьшение вероятности и объема возможных убытков до возникновения несчастного случая. 

В настоящее время оценка рисков в области охраны труда законодательно не закреплена. В 
Украине наиболее часто применяется международный стандарт по оценке рисков в области ох-
раны труда - OHSAS 18001. В России введен ГОСТ Р 12.0.010 - 2009 «Системы управления ох-
раной труда. Определение опасностей и оценка рисков», а в Казахстане готовится к внедрению 
стандарт - «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в ор-
ганизациях. Основные требования применения оценки и управления рисками». 

Поэтому можно утверждать, что в настоящее время в Украине отсутствует государственное 
регулирование процесса управления рисками в области охраны труда. 

Постановка задачи. Для совершенствования существующей системы управления охраной 
труда (СУОТ) на горных предприятиях Кривбасса необходима разработка и внедрение технологии 
управления рисками в этой области. Первым этапом данной технологии является идентификация 
факторов риска (опасностей) травмирования работников, которая позволит определить степень 
риска для конкретного рабочего места и конкретной опасности. Поэтому целью данной работы яв-
ляется разработка процедуры идентификации опасностей  при работе в подземных условиях ПАО 
«Евраз Суха Балка» для последующей оценки рисков в области охраны труда. 

Изложение материала и результаты. В практике оценки и управления рисками исполь-
зуются два достаточно близких по смыслу понятия - профессиональный риск и производствен-
ный риск, которые во многих случаях являются синонимами, что не подтверждается смыслом, 
заложенным в эти термины. 

Термин «профессиональный риск» связан с особенностями профессии работающего или оп-
ределенной группы профессий, отличающимися особенными условиями производства. Напри-
мер, при производстве буровзрывных работ после взрыва могут оставаться не взорвавшиеся 
заряды, остатки ВМ, которые являются источниками опасности получения травмы для взрыв-
ников и являются профессиональными рисками. При этом травму могут получить не только 
взрвыники, но проходчики, горнорабочие очистного забоя, машинисты погрузочной машины 
ППН, которые нарушили инструкцию по ОТ и приступили к работе в забое без проведения 
проверки на наличие не взорвавшихся зарядов. Эти риски, безусловно, связаны не с професси-
ей, а с производством. 

Термин «производственный риск» непосредственно связан с особенностями конкретного 
производства с учетом применяемой технологии, системы менеджмента, а также условий тру-
да. Понятие «производственный» включает в себя все факторы, оказывающие воздействие на 
работающих различных профессий в процессе их трудовой деятельности, и имеет отношение к 
производству (виду деятельности, организации, отрасли, подотрасли). 

Следовательно, понятие «профессиональный риск» является субъективным и используется с 
целью защиты работника от воздействия производственных опасностей, а понятие «производ-
ственный риск» имеет более широкий смысл и решает проблемы эффективного функциониро-
вания СУОТ с целью уменьшения или исключения производственных рисков на рабочем месте. 

Как показывает практика, при помощи конкретных мер можно полностью контролировать 
производственные и профессиональные риски. Так, например, 10 «золотых правил» производ-
ственной безопасности ПАО «Евраз Суха Балка» являются подтверждением этого: 

Правило 1. Приходи на работу трезвым, здоровым, отдохнувшим, тем самым обеспечивая 
себе успешный и безопасный рабочий день. 

Правило 2. Используя СИЗ, Ты сохраняешь себе жизнь и здоровье. 
Правило 3. Будь всегда осторожным, выполняя работы или находясь вблизи рельсовых пу-

тей, движущихся деталей, механизмов. 
Правило 4. Для безопасного выполнения порученной работы, знай и выполняй требования 

нормативных актов, инструкций по охране труда. 
Правило 5. Использование исправных средств защиты от падения с высоты сохраняет Тебе 

жизнь и здоровье. 
Правило 6. Будь осторожным при нахождении под нависающими кусками горной массы, 

подвешенным грузом, т.к. таким образом, Ты подвергаешь свою жизнь смертельной опасности. 
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Правило 7. Для предупреждения несчастных случаев всегда соблюдай процедуру блокиров-
ки (изоляции) при работе на оборудовании. 

Правило 8. Чтобы не принести вред лично себе или окружающим людям, помни о том, что 
нельзя убирать или повреждать защитное ограждение, перекрытие восстающего. 

Правило 9. Перед входом в ограниченное (замкнутое) пространство, всегда выполняй тре-
бования правил и инструкций. 

Правило 10. Передвигаясь по территории предприятия, всегда будь внимательным, соблю-
дая маршрут следования и правила движения для пешеходов. 

Следует отметить, что обращение в вышеприведенных «золотых правилах» лично к каждому ра-
ботнику позволяет пробиться до сознания каждого работника и повысить его уровень ответственно-
сти за свою жизнь и за жизнь окружающих людей. Как видно, в большинстве случаев это простые, 
дешевые и эффективные меры, обеспечивающие защиту жизни и здоровья работников шахты. 

Следовательно, целью управления рисками является разработка реальных эффективных 
шагов (мероприятий), позволяющих устранить критические (недопустимые) риски для жизни и 
здоровья работников во время производственной деятельности, направленных на решение ор-
ганизационных причин несчастных случаев. 

Создающие опасности риски, которые требуют оценки, могут быть различными по целому 
ряду факторов. В основном это физические факторы (шум, вибрация, неионизирующее излуче-
ние, микроклимат и др.), механические факторы, присутствие химических или биологически 
активных веществ, эргономические, психосоциальные, организационные и др. факторы, а так-
же оборудование, методы труда, технологии и т.д. 

Ниже представлены рекомендации, которые могут быть использованы в ПАО «Евраз Суха 
Балка» при определении рисков травмирования (опасностей) с целью выявления тех опасно-
стей, которые могут привести к несчастным случаям, авариям и профессиональным заболева-
ниям. Выявление опасностей включает следующие направления: 

проведение обхода рабочих мест с целью установления вероятных опасностей, которые мо-
гут привести к несчастным случаям, авариям и профессиональным заболеваниям; 

опрос работников, которые трудятся на опасных и вредных рабочих местах для установле-
ния источников опасностей; 

изучение инструкций производителей и спецификации применяемых химических веществ и 
оборудования для выявления существующих угроз и перспектив реального развития событий; 

ретроспективное изучение документации по расследованию несчастных случаев и наруше-
ний работников – эти данные помогают выявить наиболее очевидные опасные и вредные про-
изводственные факторы; 

рассмотрение вопроса о выявлении опасностей, оказывающих влияние на здоровье работ-
ников в долгосрочной перспективе (например, высокий уровень шума или подверженность 
воздействию пыли и вредных веществ); 

составление списка опасностей, существующих в ПАО «Евраз Суха Балка». 
Первичным источником информации для выявления, т.е. идентификации и учета источни-

ков производственных опасностей служат: 
перечень работ повышенной опасности по структурному подразделению, составленный со-

гласно Приказу Госнадзорохрантруда от 26.01.2005 №15; 
распоряжения по результатам комиссионных проверок состояния ОТ и ПБ на участках и 

отделах структурного подразделения; 
акты целевых проверок и осмотров непосредственно на рабочих местах и оборудования; 
заявления работников, анкеты, опросные листы и т.д.; 
акты Н-1, Н-5, НПВ, П-3, П-4, карты П-5 и другие материалы по расследованиям несчаст-

ных случаев и профзаболеваний; 
инструкции производственно-технические, технологические, эксплуатационные, по ОТ и 

ПБ, должностные; 
планы ликвидации аварий, программы и тематика противоаварийных тренировок и занятий; 
результаты аттестации рабочих мест (карты условий труда по рабочим местам, протоколы 

замеров и т.д.); 
технические паспорта, нормативно– техническая и другая проектно-технологическая документа-

ция на машины, механизмы, оборудование, здания и сооружения, ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, ТУ и т.д.; 
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акты обследований зданий и сооружений;  
заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра работников 

структурного подразделения; 
предписания контролирующих органов и служб; 
журналы регистрации нарушений по ОТ и ПБ; 
протоколы рабочих собраний. 
Выявленные опасности сводятся в Реестр учтенных опасностей структурного подразделе-

ния предприятия. Каждой выявленной опасности присваивается учетный номер согласно Рее-
стру, в порядке возрастания, начиная с единицы. Выдержки из реестра, составленного для ус-
ловий ПАО «Евраз Суха Балка» приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Реестр опасности при работе в подземных условиях ПАО «Евраз Суха Балка» 

 

Номер в 
реестре 

Наименование 
опасности 

Возможность развития аварии, инцидента, профессио-
нального заболевания, травмирования работника при: 

Примеры 

2 
Вещества 
вредные 

Наличии, перевозке, хранении, использовании веществ
общетоксического, раздражающего, сенсибилизирующего
действия при ведении технологического процесса  

Пыль, NOx, CОx после взры-
ва, мелкодисперсный масля-
нистый туман 

4 Вибрация 

Работе с ручными механизированными машинами ударно-
го и (или) вращательного действия с пневматическим или
электрическим приводом (локальная вибрация); 
работе на транспорте. 

Перфораторы, скреперные 
лебедки, буровые установки, 
доставка рабочих на пасса-
жирских вагончиках 

10 
Замкнутое 

пространство 

Работе в пространстве, ограниченном поверхностями,
имеющем люки (лазы), с размерами, препятствующими
свободному и быстрому проходу через них работающих и
затрудняющими естественный воздухообмен 

Подземная часть шахты 

18 Освещенность Наличии условий недостаточного уровня освещенности Все участки шахты 

19 Падение 
Падении с высоты или передвижении, заваливании, спол-
зании материалов, предметов 

все участки шахты 

26 Шум 
Наличии шума, уровень которого превышает предельно-
допустимый уровень 

Все оборудование, рабо-
тающее в шахте,  железно-
дорожный транспорт 

27 
Электрическая 

опасность 
Контакте с токоведущими частями оборудования 

Все оборудование, рабо-
тающее в шахте, контактный 
провод 

 

Процесс идентификации факторов риска травмирования (опасностей) проведен на основа-
нии перечня опасностей Стандарта ООО ЕвразХолдинг «Об оценке рисков в области охраны 
труда» с учетом специфики подземной добычи железной руды в условиях ПАО «Евраз Суха 
Балка» [9], который насчитывает 28 наименований опасностей. 

На основании данных табл. 1 проведена идентификация источников опасных и вредных произ-
водственных факторов (опасностей) по основным рабочим местам ПАО «Евраз Суха Балка». 

Фрагмент данного анализа для одного рабочего места представлен в табл. 2. 
Таблица 2 

Перечень опасностей, воздействующих на работников основных профессий ПАО «Евраз Суха Балка»  

Номер 
участка 

Рабочие места  
(с наименованием 

профессий) 

Количество 
работников  

Перечень опасностей 

Шахта «Юбилейная» 

9,21 
Подземный буриль-

щик 
11 

1. Падение с высоты. 
2. Падение при передвижении. 
3. Падение, обрушение, обвал предметов, материалов, породы,
грунта. 
4. Воздействие движущихся и вращающихся деталей оборудо-
вания, машин и механизмов. 
5. Воздействие предметов разлетающихся в результате взрыва 
или разрушения оборудования работающего под давлением. 
6. Поражение электротоком. 
7. Воздействие вредных химических веществ. 
8. Недостаточная освещенность рабочего места. 
9. Замкнутое пространство 

 

Таким образом, рассмотренные в табл. 2 источники опасностей (опасные и вредные произ-
водственные факторы), воздействующие на работников ПАО «Евраз Суха Балка», позволят 
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провести оценку рисков травмирования рассмотренных профессий, с целью выявления крити-
ческих и недопустимых значений и выполнить разработку первоочередных мер по снижению 
их значений до предельно допустимых. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Оценка и управление профессио-
нальными и производственными рискам - это более сложный процесс, чем простое соблюдение 
установленных государством требований по охране труда. В настоящее время на горных пред-
приятиях Кривбасса в силу морального износа оборудования, нехватки финансовых ресурсов 
очень сложным является выполнение стандартов ССБТ, ДНАОП, НАОП, правил по охране 
труда, типовых инструкций по охране труда, строительных норм и правил и др. нормативных 
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Требования этих 
документов содержат указания о потенциальных опасностях, позволяющих оценить реальные 
опасности и разработать методы управления рисками в области охраны труда.  

Таким образом, на современном этапе система управления охраной труда (СУОТ) на гор-
ных предприятиях Кривбасса требует пересмотра и учета оценки рисков в области охраны тру-
да, позволяющей перейти от формального выполнения указаний стандартов к осмысленному 
управлению рисками. Для этого необходимо на уровне отдельных предприятий разработка и 
внедрение методик по идентификации опасностей и оценке рисков в области охраны труда. 
Список литературы 

1. Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативних док. – В 3-х т. – К.: Основа, 2010. 
2. www.dnop.kiev.ua 
3. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным 

способом. – М.: Недра, 1977. – 224 с. 
4. Правила безпеки під час розробки рудних та нерудних родовищ корисних копалин підземним способом: Роз-

роблено УкрНДІ безпеки праці та екології в гірничовидобувній і металургійній промисловості. – К. – Кривий Ріг, 
2000. 

5. НПАОП 0.00-4.15-98. Положение о разработке инструкций по охране труда 
6. Стандарта ДСТУ OHSAS 180001 – 2007. 
7. В.В. Тихоненко Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков на АЭС / Тихоненко В.В. // 

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – Вип. 13, 2010. – С. 60-69. 
8. Г.Г. Гогіташвілі, Є.Т. Карчевські, В.М. Лапін Управління охороною праці та ризиком за міжнародними 

стандартами / Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 
9. Стандарт ООО «Евраз Холдинг» «Об оценке рисков в области охраны труда (проект), 2011. – 27 с. 

 
Рукопись поступила в редакцию 01.03.11 
 

УДК 622.235: 622.271  
 

А.А. ГУРИН., д-р техн. наук, проф., Ю.А. ГУРИН, канд. техн. наук,, доц. 
И.С. РАДЧЕНКО, канд. физ.-мат. наук., доц. 
ГВУЗ « Криворожский национальный университет» 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ПРИ ПНЕВМОЗАРЯЖАНИИ СКВАЖИН  
И ШПУРОВ ГРАНУЛИРОВАННЫМИ ВВ  
 

Рассмотрены некоторые закономерности электризации гранул ВВ в процессе пневмозаряжания скважин и шпу-
ров гранулированными ВВ. При этом учтено кристаллическое строение гранул и его влияние на процесс разруше-
ния. Показано, что работы сил трения достаточно для разрушения гранул и их электризации. 

 
Проблема и ее связь с научными и прикладними задачами. К основным процессам, ко-

торые приводят к образованию заряда на частицах пыли, относятся: прямая ионизация, стати-
стическая электризация, столкновение с ионами кластерами (в присутствии внешнего электри-
ческого поля или без него), а также ионизация электромагнитным излучением (ультрафиолето-
вым, видимым или гамма-излучением). Перечисленные процессы могут протекать как совмест-
но, так и по отдельности.  

Постановка задачи. В настоящей работе рассматривается электризация гранул ВВ трени-
ем и при их разрушении, с учетом их кристаллического строения.  

Изложение материала. В процессах электризации важную роль играют электролитиче-
ские эффекты.В этом случае жидкие растворы с высокой диэлектрической проницаемостью 

                                                 
.  Гурин А.А., Гурин Ю.А., Радченко И.С., 2012 
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обмениваются ионами с металлическими или другими твердыми поверхностями. Например, 
капли жидкости с большой диэлектрической проницаемостью, стекающие с металла, уносят с 
собой значительный заряд. Эти капли отталкиваются друг от друга, так как захватывают заряды 
одного знака.  

В процессе контактной электризации электроны с чистых сухих поверхностей различных ме-
таллов, которые находятся в соприкосновении, перемещаются вглубь металла с более низкой рабо-
той выхода электрона. По своей природе это чисто электронный процесс. Для его описания необхо-
димо учитывать энергетическое состояние электронов, т.е. в конечном счете кристаллическое строе-
ние вещества. 

Аналитическое выражение для потенциальной энергии было предложено Г. Ми [1]. Потен-
циал Ми имеет вид суммы двух степенных функций 

)(rU .
nm r

B

r

A
 , n>m,      (1)  

где А и В положительны; А и В - коэффициенты, характеризующие кристаллическое строение . 
гранул; r - расстояние между центрами ионов; n и m - степень притяжения и отталкивания ио-
нов. Условие n>m необходимо для того, чтобы положительный член был преобладающим 
(стремился к бесконечности быстрее) при стремлении r к нулю и стремился к нулю (при стрем-
лении r к бесконечности) быстрее, чем отрицательный член, что обеспечивает появление сил 
притяжения при больших r и сил отталкивания при малых r (рис.1).  

Рис. 1. зависимость потенциальной энергии от расстояния между атомами в 
кристалле (потенциал Г.Ми) 
 

Рассмотрим наиболее простой случай - ионный кристалл типа 
NaCl, который состоит из ионов Na+ и Cl-. Следовательно, притя-
жение между ионами Na+ и Cl- представляет собой просто электро-
статическое кулоновское притяжение. Таким образом, для однова-
лентных ионных кристал-лов мы имеем (в системе СГС) 

А=е2; m=1.      (2)  
где е=4,80310-10; СГСЭ =1,60210-10; К - заряд электрона.  

В системе СИ oeА 42 , где 1210854,8 o  Ф/м- диэлектрическая проницаемость ва-
куума.  

Вычислим для потенциала Ми (1) значение U (do ). Для этого выразим неизвестный пара-
метр В через параметр do, который, в принципе, можно определить экспериментально. Функция 
U имеет минимум при r=do (см.рис.1), поэтому 0

0


dr
drdU .  

Дифференцируя выражение (1) по r и приравнивая результат нулю в точке r=do получим  
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C учетом последнего равенства перепишем выражение (1) в следующем виде  
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Выражение (4) содержит одну постоянную d0, которую можно измерить.  
Эта постоянная определяет расстояние между центрами ионов нашей молекулы. Следова-

тельно, минимальное значение потенциальной энергии равно  
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Для одновалентной ионной двухатомной молекулы используем уравнение (2) и из (5) най-
дем  
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В выражении (6) множитель -(е2/do) определяет кулоновскую энергию притяжения, множи-
тель (1-1/n) учитывает наличие сил отталкивания. В таком случае энергия диссоциации моле-
кулы равна: D=-U(do) Численное значение величин do и D можно получить из измеренного ин-
фракрасного спектра паров NaCl. Экспериментальное значение do=2,510-8 м [1]. Из уравнения 
(6) для NaCl находим при n=9 

.1,5101,8101,8
9105,2
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Дальше вычислим энергию связи твердого состояния (твердого тела), т.е. ту энергию, которую 
необходимо сообщить кристаллу, для того, чтобы разложить его на отдельные ионы, находящиеся 
далеко друг от друга. Энергию связи можно выражать через теплоту, емкость твердого тела, энергию 
диссоциации кристалла (например, NaCl) и энергию ионизации атомов (например, Na и Cl). Эта энер-
гия связана с разностью потенциальных энергий состояния, когда ионы находятся в их равновесных 
положениях и состояния, когда они удалены друг от друга на бесконечно большое расстояние. В 
твердом теле для потенциальной энергии необходимо учитывать взаимодействие между ближайши-
ми атомами. В этом случае выражение для потенциальной энергии взаимодействия данного иона со 
всеми другими ионами следует написать в следующем виде  

nm r

B

r

A
rU  )(1 ,      (7)  

где  и  величины, которые учитывают взаимодействия со всеми соседями.  
Из физических соображений ясно, что они не должны сильно отличаться от единицы. Они 

могут быть точно рассчитаны для каждой данной кристаллической структуры. Обозначим че-
рез d равновесное расстояние между ионами в кристалле и продифференцируем равенство (7) 
при равновесном расстоянии d=r. Эта производная равна нулю, т.е.  
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drdt
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и находим 
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Подставим это значение в уравнение (7) и найдем энергию взаимодействия данного иона со 
всеми другими ионами  
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Находим минимальное значение этой энергии 
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Энергия связи на один моль равна 
 dUNU o 1 ,       (11)  

где No=
2310022,6   моль-1 - число Авогадро.  

Ввиду того, что в одном моле имеется 2No молекул и ионов, то нам необходимо ввести 
множитель ½ для того, чтобы учитывать энергию взаимодействия данной пары ионов два раза. 
В таком случае энергия связи равна  
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Для одновалентного ионного кристалла, используя равенство (2), находим 
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Как известно, постоянная  называется постоянной Маделунга.  
Подставим численные данные в формулу (13) и найдем энергию связи для кристалла. На-

пример, для кристалла NaCl при d=2.81 810 м получим U= 184
мол

Дж

моль

ккал 2010024,128  .  

Величина U, полученная в калориметрических измерениях равна 183 ккал/моль, что до-
вольно хорошо согласуется с вычисленным значением. 

Рассмотрим движение гранулы NaCl по поверхности с коэффициентом трения f=0,1. Масса 

такой сферической гранулы с R=2мм= 3102  м равна m=72,34 610 кг, а работа сил трения  

 SfmA g
0,1 66 1034,7211034,721101034,72   Дж. 

Следовательно, при движении такой гранулы работа сил трения сможет оторвать от грану-
лы N=5,631013 молекул. Такая же картина наблюдается и при разрушении гранулы: атомы могут ио-
низироваться и поверхность оказывается заряженной. Энергия связи для других типов кристаллов 
может быть вычислена по методике, приведенной выше, а следовательно, и механизм заряжания бу-
дет подобным: та часть, от которой «оторвалось» больше электронов или отрицательных ионов оста-
ется заряженной положительно, другая («оторванная») - отрицательно. 

Наличие заряда на частицах существенно изменяет взаимодействие между частицами.  
Рассмотрим две проводящие сферические частицы, одна из которых несет положительный 

заряд, а вторая - не заряжена. 
Рис. 2. Механизм перераспределения зарядов для 

проводящих частиц при их сближении под действием 
внешних сил: частицы удалены: левая частица заряжена 
положительно, правая - нейтральная;  частицы сблизи-
лись: правая частица становиться диполем 

 

Если частица приблизится ко второй, ее положительный заряд притянет электроны второй 
частицы с удаленной от заряда части к ближней (рис. 2). При этом образуется диполь с отрица-
тельным зарядом, расположенным ближе к положительно заряженной частице и между двумя 
частицами возникнет сила притяжения. Данная сила, которая также может возникать между 
заряженной частицей и не заряженной собирающей поверхностью и наоборот, в физике извест-
на как поляризационная или индукционная. Появление этой силы обычно ведет к возрастанию 
осаждения заряженных частиц на любой поверхности, а также к захвату незаряженных частиц 
заряженной поверхностью. Наличие заряженных частиц (или тел) может значительно изменить 
траекторию движения других частиц, как показано, на рис. 3.  

Рис. 3. Обтекание незаряженного волокна положительно 
заряженными частицами в электрическом поле 

 

Вода является полярным диэлектриком. Ее 
молекулы имеют постоянный дипольный момент, 
который обусловлен ассиметрией в расположении 
электронных облаков и ядер этих молекул. Центры 
тяжести положительных и отрицательных зарядов 
в таких молекулах не совпадают, а находятся на 

практически постоянном расстоянии ℓ. При растворении в воде солей, щелочей и кислот, каж-
дая молекула которых также представляет диполь, происходит распад таких молекул на ионы. 
Слой жидкой воды на грануле ВВ становится проводящим. Диэлектрическая проницаемость не 
сильно концентрированных растворов NaCl и NaJ в воде следует закону  

ε=εo(1+0.047 n -n), 
где εo=81 - диэлектрическая проницаемость воды, n  0,5 кмоль/м3 - концентрация раствора. 

Следовательно, в настоящее время можно выделить следующие основные процессы, при-
водящие к образованию зарядов на гранулах. 

1. Образование заряда на частицах в процессе их дробления (разрушения). При этом одна 
часть может иметь избыток электронов, а другая их недостачу. Первая часть - гранулы окажут-
ся заряженными отрицательно, вторая - положительно. Такое дробление происходит при со-
ударении гранул друг с другом или гранул со стенками зарядного шланга. 
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2. Образование заряда при трении, в результате которого, гранулы приобретают заряд при 
контакте с металлами или другими гранулами. Очевидно, основной механизм такой электриза-
ции - отрыв электронов. Расчет, приведенный выше, показывает, что работы сил трения вполне 
хватает на такой отрыв. Величины зарядов частиц при взаимодействии между собой будут 
больше чем в случае взаимодействия частиц с поверхностями. 

В табл.1, согласно данным работ [2,3], приведен перечень материалов, которые получают 
тот или иной заряд при контакте. 

Таблица 1  
Предпочтительный знак приобретаемого материалом заряда при электризации трением 

 
+ Асбест Гипс 
 Стекло Цинк 
Кальцит Медь 
Кварц Серебро 

Магний Кремний 
Свинец Сера 

 
Из табл. 1 следует, что если частицы кварца проходят через стеклянную трубку то, вслед-

ствие статической электризации заряд частиц будет отрицательным, а заряд трубки (стекло) 
положительным. Если бы трубка была изготовлена не из стекла, а из меди, частицы приобрели 
бы положительный заряд, а трубка отрицательный. 

В случае, если имеющие высокую концентрацию взвеси взрывоопасных частиц пыли про-
текают через незаземленную трубку, на ней может накопиться значительный заряд того или 
иного знака, что приведет к искровому разряду и, в конечном итоге, взрыву. При относитель-
ной влажности 50-60 % и выше зарядка частиц протекает медленнее. Это можно объяснить об-
разованием на частицах тонкого слоя воды. Если вода содержит достаточное количество рас-
творенного проводящего вещества, то заряды не будут накапливаться. Следовательно, во взры-
вах пылевых систем важную роль играет не абсолютная, а относительная влажность, поскольку 
зарядку трением предотвращает не присутствие водяного пара, а осаждение воды на частицах. 

При пневмозаряжании скважин и шпуров образовавшаяся пыль при взаимодействии гранул ВВ 
выносится из скважин или шпуров. Рассмотрим некоторые закономерности этого процесса. 

Рассмотрим сферическую частицу радиуса R. На эту частицу в потоке воздуха, направлен-
ного вертикально вверх, действуют силы:  

(сила тяжести) Fm=mrg=4/3 R3rg;  
сила Архимеда FA=mbg=4/3 R3bg;  
сила давления со стороны движущегося вверх воздуха Fg (pис. 4). 

Рис. 4. Схема для вычисления сил, действующих на частицу в скважине 
 

Здесь обозначаем: ρr- плотность вещества частиц (кг/м3); Vb- 
скорость потока воздуха (м/с). 

Для определения силы Fd воспользуемся теоремой об изме-
нении количества движения потока воздуха, действующего на 
частицу 

mb∙ Vb = Fq∙t,    (14) 
где t - время действия потока воздуха на частицу. 

Так как mb = πR2∙Vbb∙Vb∙t∙ρb, то из уравнения (14) находим 

Fd= πR2∙ 2
bV ∙ρb.     (15) 

В случае равновесия сил, действующих на частицу, имеем 
mrq=FА+ F; 

rR  3

3

4
g= bR  3

3

4
g+ πR2ρb

2
bV .    (16) 

Равенство (16) позволяет определить зависимость между скоростью потока воздуха Vb и 
параметрами выдуваемой пыли  

b

br
b

Rq
V




3

)(42 
 .      (17)  
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Из формулы (17) следует, что для частиц с большим R и ρr для выноса потребуется большая 
скорость потока. 

Отметим, что частицы определенного состава и радиуса могут «поддерживаться» направ-
ленным вверх течением воздуха со скоростью в десятки м/с. Это может быть одной из причин 
образования серебристых облаков [4]. 

При некоторых метеорологических условиях в карьерах могут образоваться два вертикальных 
потока воздуха: вверх и вниз. При определенной их плотности в месте встречи образуется горизон-
тальное течение воздуха [5] (рис. 5). Это течение может способствовать выносу пыли из карьера. 

Рис. 5. Схема образования горизонтального потока воздуха 
 

Выводы и рекомендации.  Основными процессами, 
ведущими к образованию электрического заряда при 
пневмотранспорте гранулированных ВВ являются трение 
гранул и пылинок между собой и о стенки зарядного 
шланга, разрушение гранул и др. Перечисленные процессы 
могут протекать как совместно, так и по отдельности в зави-
симости от конкретных условий и способа заряжания, состава 
ВВ и др., поэтому управлять ими сложно. Известные реко-
мендации по предупреждению электризации (смачивание 

водой ВВ, заземление зарядных установок и др.) не гарантируют полной безопасности работ при 
пневмозаряжании скважин и шпуров гранулированными ВВ, поэтому целесообразно переходить на 
заряжание льющимися ВВ, к которым относятся украиниты, анемиксы, эммониты и др. Процессы 
электризации при использовании льющихся ВВ отсутствуют.  
Список литературы  

1. Бабушкин А.А., Бажулин П.А., Королев Ф.А., Прокофьев В.К., Стриганов А.Р.  Методы спектрального 
анализа. Издательство московского университета, 1962. - 509 с. 

2. Miller J.G., Heinemann H. Science,1948. - V. 107 p. 
3. Miller J.G., Loeb L.B. J.Appl. Phys, 1951. - V. 22 p. 
4. Charlson R.J. Paper presented at CACR Symposium on Atmosperic Chemistry, Circulation, and Aerosols, Sweden. 

1965. August 18-25. 
5. Langmuir J. Science, 1950. - v.112. - P. 35-40. 

Рукопись поступила в редакцию 01.03.11 

УДК 622.413.1 
 

А.А. ЛАПШИН., ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА В ПОДЗЕМНЫХ КАМЕРАХ ОРОШЕНИЯ 

 

Рассмотрена проблема кондиционирования рудничного воздуха в глубоких рудных шахтах. Приведено матема-
тическое обоснование процессов кондиционирования в подземных камерах орошения. Предложено использование 
конденсатора рудничного воздуха для охлаждения и осушения атмосферы в подземных форсуночных камерах. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. При решении вопросов 
улучшения микроклимата в горных выработках является актуальной проблемой прогнозирова-
ние тепловых условий в глубоких шахтах и проектирование способов и средств для кондицио-
нирования рудничного воздуха, направляемого в зону горных работ. 

В глубоких рудных шахтах, аналогично с угольными, происходят сложные теплообменные, 
диффузионные и термодинамические процессы, которые обусловливают изменение параметров 
рудничного воздуха при его движении в воздухопроводных выработках [1]. 

Создание установок для кондиционирования рудничного воздуха требует точных методов 
расчета параметров воздуха, обеспечивающих нормализацию микроклимата в горных выработ-
ках шахт. 

Постановка задачи. Целью исследования является математическое обоснование процес-
сов кондиционирования воздуха в подземных камерах орошения. 

Изложение материала и результаты математических исследований. Кондиционирова-
ние рудничного воздуха в подземных камерах орошения производится путем форсуночного 

                                                 
.  Лапшин А.А., 2012 
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охлаждения с последующим осушением его при помощи конденсаторного теплообменника. 
При этом предусматривается понизить температуру рудничного воздуха в камере орошения до 
17-18 ºС, а его влажность поддерживать в пределах 75-80 %. 

Охлаждение воздуха в камерах орошения происходит в результате взаимодействия воды и воз-
духа. Процессы этого взаимодействия представлены на рис. 1, в котором состояние воздуха, посту-
пающего в камеру, определяется параметрами в точке А теплосодержанием J1, влагосодержанием d1 
и температурой t1. При этом на каждый 1 кг воздуха распыляется В кг воды с начальной температу-
рой tв1, тогда начальное теплосодержание воздуха и воды будет равно теплосодержанию смеси Iс1 

Iс1 = I1 + Btв1.       (1)  
При соприкосновении охлаждаемого воздуха с водой в идеальном случае воздух примет 

параметры начального состояния воды (точка В на рис. 1), т.е. процесс начального состояния 
должен происходить по прямой АВ. В реальных условиях форсуночного охлаждения такого не 
происходит, вследствие того, что наблюдается повышение температуры воды при контакте ее с 
воздухом. Тепловой баланс при охлаждении воздуха в камере будет [2]  

I1 + Btв1 = I2 + (B +10-3d1)tв.      (2)  
где d1- увеличение влагосодержания в охлаждаемом потоке воздуха. 

Рис. 1. Изменение параметров воздуха при двухступенчатом охла-
ждении в камере орошения 

 

Правая часть в равенстве (2) представляет теплосодержа-
ние смеси в точке 0. Тогда температура воды в точке 0 будет 

1
3
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что свидетельствует о понижении температуры воздуха и 
повышении температуры воды. В дальнейшем наступает 
момент, когда температура воды tв0 станет равной темпера-
туре мокрого термометра (точка росы), тогда процесс при-
близительно пойдет по In = const до встречи с кривой насы-
щения φ = 100% (линия ОР).  

Процесс взаимодействия с воздухом зависит также от их весовых соотношений [3]. С уве-
личением этого соотношения параметры воздуха будут ближе к параметрам воды. В связи с 
этим, исходя из теплового баланса теплообменника (камеры орошения), температура воды на 
выходе определяется по формуле  
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где Gп и Gв - массовые расходы воздуха и воды соответственно (Gп =72 кг/с; Gв =80 кг/с; Сп и Св 

-теплоeмкость воздуха и воды соответственно (Сп =1 кДж/кг ºС и Св = 1,8 кДж/кг ºС); tпвх = 24ºС 
- температура воздуха на входе в камеру; tпвых - температура воздуха на выходе; tв вх = 14ºС - 
температура воды на входе в камеру.  

После форсуночного охлаждения воздух приобретает влажность близкую к φ = 100 %, что требу-
ет разработки устройства по уменьшению его влагосодержания. В качестве такого устройства пред-
лагается использовать конденсатор, как второй стадии охлаждения рудничного воздуха. 

Использование конденсатора позволяет производить более глубокое охлаждение воздуха, про-
цесс которого пойдeт по линии О′Р′ (рис. 1), а количество влаги уменьшится на величину ∆d2. 

Для условий орошения воздуха в камере температура воды на выходе из нее согласно формулы 
(4) будет tпвых = 17,5 ºС, что обеспечивает работу теплообменника в надежном режиме. При этом тем-
пература воздуха снижается от 24 до 17,5 ºС, что удовлетворяет условиям горных выработок. 

Предлагаемый конденсатор рудничного воздуха позволяет не только снизить температуру 
воздуха, но и провести необходимое осушение его перед подачей в зону горных работ. Схема 
конденсационного теплообменника (вид сверху) представлена на рис. 2. 

Устройство для кондиционирования рудничного воздуха включает корпус (1), подводящий 
(2) и отводящий (3) трубопроводы и теплообменники (4).  
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Рис. 2. Конденсатор для кондиционирования рудничного воздуха в зоне 
горных работ 

 

Охлаждаемый воздух поступает в корпус, который выпол-
нен из металлических полос, и далее попадает в пространство 
между теплообменными поверхностями, обтекает их и охлаж-
дается. Теплообменники выполнены в виде полых гофрирован-
ных элементов, в которых циркулирует вода. Вода подается 
снизу из подводящего трубопровода, а вытекает сверху по от-

водящему трубопроводу. При обтекании воздухом холодных поверхностей теплообменника 
происходит конденсация на них водяного пара, что позволяет осушить влажный воздух.  

Анализ схемы, представленной на рис. 2, показывает, что рассматриваемое устройство яв-
ляется теплообменником типа “перемешивание - вытеснение”.  

Математическая модель такого теплообменника при условии, что не достигается темпера-
тура точки росы, имеет вид системы двух дифференциальных уравнений [4,5]  
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где t1,t2 -температуры воздуха и воды, соответственно, С; с1,с2 -теплоемкости воздуха и воды, 
соответственно, Дж/(кгС); Q1,Q2 - расходы воздуха и воды, соответственно, м3/с; t1н - темпера-
тура воздуха на входе, С; V1 - объем корпуса конденсатора, в котором охлаждается воздух, м3; 
f2 -  поперечное сечение секции, по которой проходит вода, м2; S - площадь поверхности тепло-
обмена, м2; L - длина секции, м; k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2С). 

Дифференциальные уравнения (5) и (6) описывают, соответственно, процессы охлаждения 
воздуха и нагрева воды в конденсаторе.  

В предположении стационарности протекания исследуемых процессов теплообмена, урав-
нения (5) и (6) запишутся в виде 
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Для удобства решения этой системы уравнений представим ее в виде 
)( 21111 ttаtt н  ,      (7) 
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где ii WkSa  , iiii QcW   - водяной эквивалент, (i=1,2). 
Из уравнения (7) находим  
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и подставляем в уравнение (8), что даст 
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Уравнение (10) является дифференциальным уравнением первого порядка с разделяющи-
мися переменными, решение которого имеет вид 

L

x

a

a

нн etttt





 1

2

1
10,212 )( ,       (11) 

где t2(x=0)=t2,0. 
Особенностью проводимого моделирования является то, что воздух, находящийся в кон-

денсаторе, имеет постоянную температуру по всему объему. Для учета этого рассчитаем коли-
чество теплоты, которое поглощается водой, протекающей по теплообменнику. Для этого вос-
пользуемся формулой 
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где П2 - периметр теплообменника, м. 

 1 

2 
3 

4  



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 75 

Подставляя в формулу (12) величину температуры воды согласно (11), получаем 
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или после проведения интегрирования, 
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где S=П2L. 
Для нахождения температуры воздуха воспользуемся уравнением стационарного теплового 

баланса охлаждаемого в конденсаторе воздуха 

пн WttQc  )( 11111 . 
Подставляя в последнее уравнение (13), получаем 
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И, наконец, решая последнее уравнение относительно 1t , находим искомую температуру 
воздуха 
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Для удобства анализа результатов моделирования температуры воздуха в конденсаторе це-
лесообразно перейти в формуле (14) к безразмерным величинам, что даст 

     )1( 1

2

1

2

1
1

a

a

e
a

a 


 ,      (15)  

где 1=(t1н-t1)/(t1н-t2,0). 
На рис. 3 и 4 представлены результаты расчетов безразмерной величины температуры воз-

духа в конденсаторе по формуле (15). 
Рис. 3. Зависимость безразмерной температуры от параметра а1: (1-

a2=0,5; 2-a2=1; 3-a2=2) 
 

Анализ графиков, представленных на рис. 3, показывает, 
что с ростом величины параметра, связанного с переносом 
теплоты охлаждаемым воздухом, безразмерная температура 
воздуха увеличивается. Причем при увеличении параметра, 
ответственного за перенос теплоты водой, происходит умень-
шение безразмерной температуры охлаждаемого воздуха.  

 

Рис. 4. Зависимость безразмерной температуры от параметра а2: (1-
a2=0,5; 2-a1=1; 3-a2=2) 

 

Графики, представленные на рис. 4, показывают, что при 
увеличении параметра, ответственного за перенос теплоты 
водой, происходит уменьшение безразмерной температуры 
воздуха. Но при этом при возрастании параметра, связанного 
с переносом теплоты воздухом, увеличивается безразмерная 
температура воздуха. 

Представленные графики на рис. 4 показывают, что с 
ростом величины параметра, связанного с переносом теплоты охлаждаемым воздухом, безразмер-
ная температура воздуха увеличивается. Причем, при увеличении параметра, ответственного за пере-
нос теплоты водой, происходит уменьшение безразмерной температуры охлаждаемого воздуха. Гра-
фики, представленные на рис. 4, показывают, что при увеличении параметра, ответственного за пере-
нос теплоты водой, происходит уменьшение безразмерной температуры воздуха. Но при этом при 
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возрастании параметра, связанного с переносом теплоты воздухом, увеличивается безразмерная тем-
пература воздуха. 

Если исследуется случай, когда в конденсаторе при охлаждении воздуха достигается точка 
росы, то необходимо рассматривать этот процесс охлаждения последовательно. На первом эта-
пе происходит охлаждение воздуха без достижения точки росы. В этом случае, согласно полу-
ченным выше формулам, можно записать 
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При достижении воздухом температуры точки росы из уравнения (17) получаем соответст-
вующую температуру воды  
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где t1p 
- температура точки росы воздуха, С. 

Значение координаты х, соответствующее температуре (18), находится из формулы (16) 
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Если при уменьшении температуры воздуха достигается точка росы, то происходит кон-
денсация водяных паров и меняется характер теплоотдачи. Последнее выражается в изменении 
уравнения (5), которое принимает вид 
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где r - теплота парообразования, Дж/кг; t1p 
- температура точки росы, С; d(t1) - влагосодержа-

ние, кг/кг. 
Принимая во внимание аппроксимацию (10), уравнение (20) может быть представлено в виде 
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Поскольку рассматривается стационарный случай, уравнение (21) преобразуется к виду 
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В результате, с учетом (8), получаем систему уравнений 
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При этом должно выполняться граничное условие 

рр txxt 22 )(  .      (25) 

Решение системы уравнений (23), (24) проводится так же, как выше. С учетом граничного 
условия (25) получаем 
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Далее, принимая во внимание, что рассматривается при охлаждении воздуха модель иде-
ального перемешивания, необходимо учесть это, как до достижения температуры точки росы 
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(t1>t1p), так и после такого достижения (t1t1p). В первом случае (t1>t1p) находим поглощаемую 
водой теплоту 

 
рx

П dxttkПW
0

212
)1( )( .     (28) 

Вычисляя интеграл в (28), находим 
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Подставляя вычисленный интеграл в (28), находим 
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В свою очередь, тепло, отдаваемое воде после достижения точки росы (t1t1p), находится по 
формуле 
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Вычисляя интеграл в (30), находим 
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Подставляя вычисленный интеграл в (30), находим 
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Для вычисления температуры, которая установится в конденсаторе, с учетом достижения 
точки росы воспользуемся балансом теплоты для воздуха 
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11111 )( ППн WWttQc  ,    (32) 

где 1c  - средняя теплоемкость воздуха в конденсаторе, Дж/кг С. 
Для нахождения средней теплоемкости воздуха воспользуемся формулой 
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Подставляя (29), (31) и (32) в формулу (33), находим искомую величину температуры воз-
духа в конденсаторе 
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Формулу (34) для исследования полученных результатов целесообразно записать в безраз-
мерном виде 
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Согласно приведенным выше данным по исследованию движения воздуха в шахтных выработ-
ках примем относительную влажность воздуха =0,85. Тогда при начальной температуре воздуха, 
равной 30 С, температура точки росы согласно формулы t1p=t1н+18,52lnн, составит 27 С.  

Расчеты по формуле (35) с учетом того, что t2,0=20С, c1=1000 Дж/кг С; r=2,4106Дж/кг 
[6,7], представлены на рис. 5,6. 

 

 
-3

-1,5

0

1,5

0,2 0,4 0,6 0,8 1

-1 -2 -3  

Рис. 5. Зависимость безразмерной температуры от па-

раметра a1:  ( 223;122;5,021  ааа ) 

Рис. 6. Зависимость безразмерной температуры от 

параметра a2:  ( 213;112;5,011  ааа ) 

Анализ графиков, представленных на рис. 5 и 6, показывает принципиальное их отличие от ре-
зультатов расчета, проведенных выше, см. рис. 3,4. Это связано с тем, что при расчетах по формуле 
(35) учитывается изменение агрегатного состояния водяных паров, находящихся в воздухе. Важно, 
что при таких расчетах учитываются также случаи, когда точка росы не достигается. 

Выводы. 1. Математическое моделирование с применением современных средств вычис-
лительной техники [8] является необходимым и эффективным средством исследования тепло-
обменных процессов, происходящих в глубоких железорудных шахтах для обеспечения усло-
вий труда горнорабочих, соответствующих гигиеническим требованиям техники безопасности . 

2. Применение основных законов теплопередачи, учитывающих конвективный теплообмен, теп-
лопроводность горных массивов, явление конденсации водяных паров с учетом их нестационарности, 
дал возможность построить математическую модель теплообменных процессов, происходящих при 
прохождении рудничного воздуха, как по вертикальным, так и по горизонтальным выработкам глу-
боких железорудных шахт. Синтезированная математическая модель позволяет прогнозировать со-
стояние теплового режима глубоких шахт для последующего его регулирования.  

3. Моделирование двухступенчатого охлаждения рудничного воздуха, устройствами, располо-
женными в рудничных выработках, с использованием математических моделей теплообменных ап-
паратов типа “перемешивание -перемешивание” и “перемешивание - вытеснение” при учете измене-
ния агрегатного состояния водяных паров, находящихся в рудничном воздухе, позволяет путем ими-
тационного моделирования устанавливать такие тепловые режимы в выработках, которые соответст-
вуют горнотехническим нормам ведения работ в условиях глубоких железорудных шахт. 
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ОСВІТЛЕНІСТЬ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ ЛЮДИНИ 
 

У минулому залишились часи, коли активна діяльність людини залежала від природнього 
освітлення, закінчувалась після заходу Сонця, а засобами штучного освітлення були лучини, 
фітілі, свічки, керосинові горілки. Серед факторів зовнішнього середовища, які впливають на 
організм, освітленість займає одне з найважливіших місць. Вона діє не тільки на орган зору, а й 
на весь організм в цілому, впливає на різноманітні фізіологічні процеси обміну речовин. Нор-
мальну трудову і побутову діяльність людини зараз неможливо уявити без електричного освіт-
лення. Око людини здатне розрізняти предмети при мінімальній освітленості 0,0007-0,0008 лк. 
Рівні природної освітленості мають різні межі: від 0,25 лк – в ясну луну ніч до 10 тис. лк - при 
проходження сонячного світла крізь хмари і 100 тис. лк – в ясний сонячний день. У період над-
вечір’я зовнішня освітленість знижується до 100 лк, а в сутінках до 5-10 лк. Освітленість на ро-
бочих місцях складає 300-2000 лк, а на дорогах 10-50 лк. Недостатня освітленість у побуті, на 
робочих місцях, у навчальних закладах, на вулиці і дорогах, а також проходів і проїздів викли-
кає надмірне напруження зору, призводить до дискомфорту і втоми. Підвищена яскравість сві-
тла й пульсація світлового потоку, надмірна освітленість теж стомлює, дратує очі. Вирішенням 
цієї проблеми є дотримання вимог і норм. Важливою гігієнічною вимогою до приміщень є за-
безпечення його штучним і природним освітленням. Джерелом природного освітлення є сонце, 
а штучного в основному газорозрядні люмінесцентні лампи та лампи розжарювання, а у майбу-
тньому світлодіодні лампи. 

Правильне освітлення будинку оберігає наші очі, створює зоровий комфорт. Кожна кімната 
і куточок її мають були освітлені відповідно до їх призначення. Площа вікна повинна бути у 
відношенні від 1:8 до 1:5 площі підлоги даного приміщення. Будівельні правила вимагають, 
щоб вікна житлових приміщень становили площу як мінімум 1:10 від площі підлоги кімнати. У 
загальній кімнаті будинку освітлення повинно бути: загальне (у стелі) і місцеве (торшер, бра, 
світильник, настільна лампа), а для люстра мати перемикач на різну кількість ламп. Місцеве 
освітлення необхідно для читання, роботи, їжі. Обідній стіл повинен бути освітлений повністю, 
а джерела світла закриті так, щоб світло не впливало безпосередньо на очі тих, хто сидить за 
столом. У спальні рекомендується загальне освітлення і місцеве - біля туалетного столика і над 
ліжком з лампою на шарнірному пристрої, абажур якої непрозорий, щоб світло не заважало ін-
шим членам сім'ї, які знаходяться в спальні. У дитячій кімнаті повинно бути загальне освіт-
лення і місцеве: над столом, місцем для ігор та нічник. У кімнаті для дітей дошкільного віку 
світильники, вимикачі і розетки повинні бути в місцях, недоступних для дітей, також не слідує 
ставити настільні лампи, падіння яких може викликати нещасний випадок. Абажур настільної 
лампи - з непрозорого матеріалу, він повинен давати вузьку смугу світла, зосередженого на ро-
бочому місці. Освітлення кімнати повинно бути досить яскравим, але без різкого переходу від 
світла до тіні. У передпокої потрібно бути яскраве загальне освітлення під стелею, а також бра 
біля дзеркала на рівні голови. Не розміщується джерело світла зверху над дзеркалом, тому що 
видимість дуже недостатня, а на обличчі в дзеркалі лягають тіні, спотворюючи зовнішній ви-
гляд. На кухні - потрібно загальне освітлення та місцеве над робочим столом господині, над 
плитою. Для освітлення кухонного столу, мийки, плити, зручні енергозберігаючі лампи денно-
го світла. Над обіднім столом світло люмінесцентних ламп не бажано, тому що додає продук-
там блідий неапетитний вигляд. У ванній кімнаті - загальне освітлення вгорі плафоном захи-
щеним від вологи і бічне освітлення (настінне) біля умивальника з дзеркалом. 

Освітлення в житлових будинках, у громадських та допоміжних будинках (у т.ч. готелях, 
гуртожитках, ВУЗах, школах, театрах), адміністративних і побутових будинках підприємств 
освітлення коридорів, сходових кліток, ліфтових холів, вестибюлів, загальних гардеробів, при-
міщень культурно-масових заходів, службових приміщень обслуговуючого персоналу, рекоме-
ндується виконувати люмінесцентними лампами. Світильники, призначенні для освітлення лі-
фтових холів і площадок перед ліфтами, повинні бути установлені так, щоб частина їх світло-
                                                 
.  Пищикова О.В., Сахно С.І., Янова Л.О., 2012 
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вого потоку попадала безпосередньо на двері ліфтових шахт. Освітлення технічних поверхів 
(підвалів, горищ, колясочних, кубових, комор, машинних приміщень ліфтів, насосних, теплових 
пунктів, електрощитових, вентиляційних та сміттєзбірних камер, сушилень) допускається в Україні 
виконувати лампами розжарювання. Вони застосовуються для освітлення спалень та веранд, а та-
кож приміщень дитячих оздоровчих таборів, що використовуються тільки в літній час. 

Освітлення приміщень для занять у закладах освіти повинно виконуватись тільки люміне-
сцентними лампами [1]. Якість освітленості впливає на здоров’я дитини. Сонячне проміння має 
біологічне та психологічне значення, під його впливом прискорюється ріст тканин, покращу-
ється обмін, змінюється хімічний склад крові, поліпшується самопочуття в цілому. Сонячне 
світло має теплову, бактерицидну та фізіологічну дії, ультрафіолетове випромінювання сприяє 
утворенню в організмі вітаміну D, попереджуючи розвиток рахіту. Несприятливі умови освіт-
лення погіршують загальне самопочуття, зменшують фізичну і розумову працездатність. Ста-
тистичні данні порушення зору серед учнів: у перших класах кількість учнів, що мають пору-
шення зору склала 37%, в других - 44%, в третіх - 42%, в четвертих – 44% [2]. При цьому, що 
зоровий аналізатор людини має високу чутливість: вночі при відсутності туману око людини 
здатне бачити світло стеаринової свічки на віддалі 10-12 км. Для штучного освітлення рівень 
освітленості в класних приміщеннях повинен становити не менше 400 лк.  

Близько 90 % всiєї iнформацiї людина отримує через органи зору. Недостатнє та не-
рацiональне освiтлення веде до втомлення очей, розладу центральної нервової системи, зни-
женню розумової та фiзичної працездатностi, може бути причиною травматизму або професій-
ної захворюваності. Основними причинами виробничого травматизму є організаційні - 72%, 
технічні - 19 %, психофізіологічні - 9 %, а з них близько 5 % травм приходиться на частку не-
рацiонального та недостатнього освiтлення. Професійне захворювання - патологічний стан, зу-
мовлений тривалою роботою за шкідливих умов праці і пов'язаний з надмірним напруженням 
організму або несприятливою дією виробничих факторів. Для запобігання порушення коорди-
нації, втоми, травматизму слід дотримуватись вимог: на віддалі 0,75 м освітленість повинна 
складати не менше 50 % освітленості у центрі робочого місця (РМ), а на віддалі 5 м от нього - 
не менше 30 %. При нормі освітленості у центрі РМ 300 лк, на віддалі 0,75 м - 150 лк, а на від-
далі 5 м не менше 90 лк. Загальна освітленість робочого приміщення не повинна бути менше 
25-30 % від освітленності у центрі РМ. Перепад освітленності при переході з одного приміщеня 
в інше: 1:3, а оптимальна яркість 50-1000 Кд (кандела), при >5000 Кд - зоровий дискомфорт, 
при >30000 Кд - осліплення, а при >150000 Кд - біль.  

При роботах з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) і персональним 
комп’ютером (ПК) надто низький рівень освітленості погіршує сприймання інформації, а надто 
високий призводить до зменшення контрасту зображення знаків на екрані. При 10% зменшенні 
освітленості працездатність знижується на 1 %, а оптимальна освiтленiсть пiдвищує продукти-
вність працi на 15 %. [3]. На сьогоднішній день ПК з дисплеями на основі електронно-
променевої трубки (ЕПТ) майже замінені рідкокристаличними (РК) або портативними ПК (но-
утбук), але нормативи залишились як для ЕПТ [4, 5]. Оптимальною освітленістю робочих при-
міщень для роботи з відеотерміналом (ВДТ) є освітленість від 300 до 500 лк при орієнтації сві-
тлових отворів на північ з сонцезахисними засобами (жалюзі, світлорозсіюючі штори, плівки з 
металізованим покриттям), що знижують перепади яскравостей між природним світлом та сві-
ченням екрану. РМ оператора ЕОМ повинно бути розташоване так, щоб в поле зору не потрап-
ляли вікна або освітлювальні прилади. Пульсація люмінісцентних ламп не повинна перевищу-
вати 10 %. Вікна бажано розміщувати з одного боку робочих приміщень. Відношення яскравос-
ті екрану комп'ютера до яскравості оточуючих його поверхонь не повинно перевищувати 3:1. 
Найбільш уразливими при роботі з ЕОМ є нервова, імунна, зорова, ендокринна, опорно-рухова 
та репродуктивна системи користувачів. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Дире-
ктиви Європейського союзу, Міжнародні стандарти ISO-9241 відносять комп’ютеризовані ро-
бочі місця до категорії небезпечних для стану здоров’я людини. У Німеччині роботу на ПК від-
несено до 10 найнебезпечніших професій для здоров’я людини. Розумовій праці притаманно 
найбільший ступінь напруження уваги - в середньому у 5-10 разів вищий, ніж при фізичній 
праці. Завершення робочого дня не перериває процесу розумової діяльності людини і виникає 
втома, яка з часом і перевтома. Навіть у стані перевтоми людина здатна довгий час виконувати 
свої обов'язки без особливого зниження рівня працездатності і продуктивності. На зорову вто-
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му скаржаться 47 % користувачів ЕОМ, які працюють безперервно менше 30 хв., і 66 % корис-
тувачів, які працюють понад 30 хв. [3]. У 80 % працівників при напруженій зоровій роботі поміча-
ється прогресуюче зниження працездатності, що настає через 45-60 хв і поступово призводить до 
перевтоми. Такі розлади як тривога, дратівливість і пригніченість виявляються у 25-70 % операто-
рів. Дуже часто спостерігаються безсоння і втрата апетиту, порушення серцебиття, біль у грудях, 
порушення нижнього відділу шлунково-кишкового тракту з'являються у 15-50 % операторів.  

Вибiр нормованих параметрiв, проектування та розрахунок освiтлення в Україні 
здiйснються згiдно СНіП II-4-79, згiдно за яким усi роботи розбиваються на 8 розрядів зорових 
робіт, які залежать вiд мiнiмального розмiру об'єкта розглядання. Першi п'ять мають підрозряди 
(а,б,в,г), якi визначаються фоном та контрастнiстю об'єкта з фоном. Найбільша нормована 
освітленість складає 5000 лк (розряд Іа), а найменша - 30 Лк (розряд VIIIв). Дані, наведені в 
нормах, явно застаріли, діють з 1979 р. і не відповідають вимогам сучасних умов і засобам 
освітлення, хоча будь-які нормативи повинні переглядатися один раз на 10 років, а де - які 
зовсім не нормуються (табл. 1).  

Таблиця 1 
Норми освітлення за даними СНіП II-4-79 і міжнародного стандарту освітлення ISO 8995 

 
СНиП ISO 8995 Типи приміщень, просторів,  

видів діяльності Eср, Лк Еср, Лк UGRL Ra Примітки 
Загальні приміщення 

Прихожі 50 100 22 60 - 
Гостині, їдальні 100 200 22 80 - 
Коридори 50 100 28 40 - 
Сходи, ескалатори 50 150 25 40 - 
Кімнати відпочинку 100 100 22 80 - 
Гардеробні, ванні кімнати, туалети 50 200 25 80 - 

Офіси 
Адміністративна частина 300 300 19 80 - 
Діловиробництво 300 500 19 80 - 
Конструкторскі приміщення 500 750 16 80 - 
Проектні приміщення 500 500 19 80 - 
Конференц-зали 200 500 19 80 - 
Приімальні 300 300 22 80 - 
Архіви 75 200 25 80 - 
Музеї 200 300 19 80 - 

Бібліотеки 
Книжкові полиці 150 200 19 80 - 
Читальний зал 300 500 19 80 - 
Вітрини - 500 19 80 - 

Парковки транспорту 
Вхідні/вихідні рампи - 75 25 40 - 
Лінії руху 4 75 25 40 - 
Парковочні площадки 10 75 28 40 Висока вертикальна освітленість 
Пропускний пост - 300 19 80 Відсутність відблисків у вікнах 

Будівлі освіти 
Классні кімнати 300 300 19 80 - 
Аудиториї, майстерні 300 500 19 80 - 
Дошка 500 500 19 80 Попередження відблисків. 
Демонстраційний стіл - 500 19 80 В лекційних = 750 лк 
Аудиторії для креслення 500 750 16 80 - 
Лабораторії - 500 19 80 - 
Комп’ютерний клас 400 500 19 80 - 
Кімнати загального призначення 200 200 22 80 - 
Спортивні зали, басейни 200 300 22 80 - 

Цементна, бетонна промисловість 
Сушка - 50 28 20 - 
Приготовлення матеріалів - 200 28 40 - 
Механізована обробка - 300 25 80 Для високих стель 

Хімічна, пластмасова, гумова промисловість 
Диспетчерська кімната - 50 - 20 - 
Приміщення обробки обладнання - 300 25 80 - 
Лабораторії 300 500 19 80 - 
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Шинна промисловість - 500 22 80 - 
Кольорова перевірка - 1000 16 90 - 
Різання, кінцева обробка - 750 19 80 - 

Електростанції 
Топливна підстанція - 50 28 20 - 
Бойлерна - 100 28 40 - 
Допоміжні приміщення - 200 25 60 - 
Кімната управління - 500 16 80 - 

Машинобудування 
Основна робота та зборка 300 500 22 80 - 
Фарбування, поліровка - 750 22 80 - 
Остаточнє фарбування, контроль 500 1000 16 90 Тср не менш 4000 К 
Обивочна, контрольна перевірка  - 1000 19 80 - 

З 2002 р. Міжнародна комісія з освітлення (CIE) розповсюдила міжнародний стандарт з 
освітлення ISO 8995, в якому детально унормовано освітлення по сферам робіт, акцентовані 
вимоги щодо: обмежень дискомфортом від відблисків (UGRL) і вимоги до коефіцієнта передачі 
кольору. Нижче наводиться вибірково зведена табл. 1 порівняння норм освітленості найбільш 
поширених варіантів освітлення по СНіПу II-4-79 і ISO 8995, де: Еср, Лк - норма освітленості; 
UGRL - обмеження дискомфорту від відблисків за шкалою: 13-16-19-22-25-28, чим нижче шка-
ла тим комфортніше умови; Ra - індекс передачі кольору. Велика кількість розбіжностей у нор-
мах даних таблиці виділені для наглядності.  

Норматив ISO 8995 має показник ТСР, К (градусах Кельвина) - показник кольоровості 
джерела світла: 2700К - білий дуже теплий, 3000К - білий теплий, 4000К - білий природний 
(нейтральний); 5000К - білий холодний (денний); 11000 К - синій небосхил. Наприклад, 2700К 
дорівнює світлу лампи розжарювання, 6000К - Сонцю, 6500К - 25000К - ксеноновій лампі. 
Світлодіоди для освітления випускають у межах 2700 - 6500К.  

На сучасному рівні переваги використання газорозрядних ламп - це їх економічність, висо-
ка світловіддача (40-100 лм/Вт), великий термін експлуатації (10 тис. год.), порівняно низька 
температура нагрівання (30-60 оС), забезпеченість світлового потоку будь-якого спектра. 
Газорозрядні лампи (металогенні (МГЛ), дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві (ДНаТ)) застосовують-
ся в умовах, коли необхідна висока світлова віддача при компактності джерел світла та 
стійкості до умов зовнішнього середовища. До недоліків відносяться: складність схеми вклю-
чення, шум дроселів, затримка включення, пульсація світлового потоку, що може зумовити ви-
никнення стробоскопічного ефекту (грец. «strobos»- кружляння, вихор і «skopeo»- роздивляти-
ся, спостерігати), котрий полягає у спотворенні зорового сприйняття об’єктів, що рухаються, 
обертаються, а також наявність ртуті, яка відноситься до першого класу шкідливості. 
Стробоскопічний ефект в люмінісцентних лампах виникає від частого (100 раз/с) невловимого 
для ока мерігтіння лампи у такт з коливаннями перемінного струму. Допустимий коефiцiєнт 
пульсації не більше 10-20 %.  

Коефіцієнт природного освітлення (КПО) повинен дорівнювати 5 %, для спільного 
освітлення КПО=2 % (за СНБ 2,04.05-98), в якому пропонується використовувати наступні 
джерела освітлення: для загального штучного освітлення - світильники з люмінесцентними 
лампами білого світла (ЛБ); для місцевого освітлення - лампи розжарювання типу УНП. 
Необхідно також проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а 
також заміну перегорілих ламп по мірі їх виходу з ладу. Для створення правильної 
кольоропередачi необхiдно обирати джерела свiтла з спектром близьким до природного. Слiд 
виключити або зводити до мiнiмуму шум, тепловi видiлення, небезпеку поразки струмом, по-
жежо- та вибухонебезпечнiсть світильників.  

Світле фарбування інтер’єру, завдяки збiльшенню кiлькостi вiдображеного свiтла, дозволяє 
збiльшити рiвень освiтленостi при тiй же потужностi світла, зменшити рiзкi тіні, знизити яркос-
тні контрасти мiж свiтильниками та поверхнями, на яких вони розмiщені. Освiтлювальнi уста-
новки мають бути надiйнi, зручнi, простi у експлуатацiї, економічнi та естетичнi [6,7]. При 
організації штучного освітлення необхідно забезпечити сприятливі гігієнічні умови для зорової 
роботи і одночасно враховувати економічні показники, підтримувати належний світловий потік 
(табл. 2). 
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Таблиця 2 
Світлові параметри ламп накалювання і люмінесцентних ламп 

 

Лампи розжарювання Люмінесцентні лампи 
Тип Світловий потік, лм Тип Світловий потік, лм 
У15 105 ЛБЗО 2100 
У 40 460 ЛД40 2340 

БК100 1450 ЛБ40 3120 
Г 150 2090 ЛДЦ80 3740 
Г 300 4610 ЛД80 4070 

Світова криза потребує ретельного ставлення до витрачання енергії, забороняючи викори-
стання ламп розжарювання: держави Євроспівдружності з 2009 р., Австралія з 2010 р., Канада з 
2012 р., США з 2014 р., тому що на освітлення витрачається 21 % від світової потреби 
електроенергії. Для світлодіодних лінейних ламп потрібно на 50 % менше електроенергії, ніж 
для люмінесцентних, а термін роботи вище у 30 разів (табл. 3).  

Таблиця 3  
Характеристика ламп розжарювання, газорозрядні світлодіодних 

  
Параметри Розжарювання Газорозрядні Світлодіодні 

Світлова ефективність, Лм/Вт 16 85 140 - 200 
Світловий потік лампи, Лм 1200 3400 5000 
Строк служби (ч) 1000 10000 > 60000 
Потужність лампи, Вт 100 40 5–30 
Вартість1 люмена, 0,01$ 0,4 1,5 < 2,5 
Індекс кольоропередачи 95 75 70–93 
Кольорова температура, К° 2700 - 3000 3200 - 4700 2700 - 6500 

Спеціалісти не рекомендують використовувати світлодіоди у побуті. Електромагнітне 
випромінювання від них в радіусі 15 см від цоколя перевищує гранично-допустимі рівні. Але економія 
енергії на прикладі використання світлодіодного освітлення вулиць має строк окупності 2-3 роки. 
Спеціалисти США підрахували, що при достатньому фінансуванні, завдяки переходу на світлодіодне 
освітлення, щорічна економія 167 млрд кВт/год. електроенергії, що складає 11,8 млрд дол. 

У містах незадовільна якість освітлення вулиць і доріг з настанням темноти, осліплення 
неправильно встановленим і відрегульованим світлом фар зустрічного транспорту, темна одежа 
пішоходів (без світло відбиваючих смуг) у темний період доби спричиняють дорожньо - 
трапспортні пригоди (ДТП). На їх кількість впливають і погані дорожні умови, наприклад, 
слизька дорога, обмежена видимість, незадовільний стан покриття. Найбільше ДТП припадає 
на другу половину доби, коли освітленість падає, інтенсивність руху транспорту, пасажирів і 
пішоходів збільшується, а увага водіїв і пішоходів притупляється, а також в осінні місяці зав-
дяки скороченню світлової частини доби і ускладненню умов руху. Норми дотримання таких 
вимог освітлення наведені у табл. 4. У будинках, що розташовані на вулицях, дорогах і майда-
нах категорії А та Б, повинна передбачатись можливість приєднання установки ілюмінації 
потужністю 10 кВт. У столиці, великих містах, містах - курортах та портових містах за 
архітектурно-планувальним завданням потужність установки ілюмінації може бути збільшена.  

 

Таблиця 4 
Нормування освітлення у містах і селах 

 

Категорія  Вулиці, дороги, площі 
Середня вертикальна 

освітленість, Лк 

А 
Магістральні вулиці загальноміського значення, площі: головні, 
вокзальні, транспортні, передмостові та транспортних вузлів. 

300 

В 
Магістральні вулиці районного значення, площі перед великими 
громадськими будинками та спорудами: стадіонами, театрами, 
виставками, торговими центрами, ринками. 

200 

С 
Вулиці та дороги місцевого значення, селищні вулиці, площі перед 
громадськими будинками і спорудами селищного значення. 

100 

Гарне освітлення необхідне для забезпечення життєдіяльності людини, тому що має 
функціональний вплив як на зір, так і на слуховий апарат, эндокринні органи, на пам’ть, 
фізичну і розумову дієздатність, настій, попереджує швидку втому, старіння, має бактеріцидну 
та вітаміноутворюючу дію, запобігає травмам і захворюванням. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДЕФЛЕКТОРІВ І ФОНАРІВ 

Наведено результати досліджень ефективності роботи дефлекторів і фонарів залежно від їх принципу дії, конс-
трукції і розміщення. Для підтримання більш постійного значення величини аеродинамічного коефіцієнта фонарі і 
дефлектори рекомендується розміщувати в центральній частині споруди. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. На багатьох виробни-
чих підприємствах і в побуті виникає проблема подачі і видалення повітря з робочих місць ба-
жано за рахунок природної енергії. Діючі конструкції дефлекторів і фонарів не завжди забезпе-
чують ефективне використання енергії вітру, не оптимально підбираються місця їх встановлен-
ня із-за відсутності відповідних методик. 

Аналіз досліджень і публікацій. Роботи, присвячені дефлекторам і фонарям, не зібрані в 
цільову роботу і, як правило, стосуються їх конструкцій без належного аналізу ефективності 
роботи. 

Постановка завдання заключається у визначенні величин аеродинамічного коефіцієнта на 
покрівлі і стінах в залежності від напрямку вітру для обґрунтованого вибору місця встановлен-
ня дефлекторів і фонарів з максимально можливою ефективністю. 

Викладення матеріалу та результати. У зв’язку з постійним збільшенням вартості енергії 
використання природних її джерел набуває все більшого пріоритету. Безпосередньо ефектив-
ність фонаря залежить від аеродинамічного коефіцієнта (вітрового тиску), який дорівнює 

,дPPk        (1) 

де P - приріст тиску в даній точці (фонарі) і незагальмованому струмені; Pд - динамічний тиск 
незагальмованого струменя. 

У свою чергу, ефективність дефлектора також залежить від його розміщення на споруді і 
висоти встановлення, оскільки швидкість вітру залежить від висоти і визначається по відомій з 
курсу метеорології залежності 
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де h - висота розміщення дефлектора, м; Vo і ho- швидкість руху повітря на висоті 1 м; n - коефі-
цієнт, який залежить від рельєфу підстилаючої поверхні і наведений в табл. 1. 

Найбільш часто промислові і цивільні будівлі і споруди, навіть і поодинокі, оточені дере-
вами, коефіцієнт «n» для них дорівнює близько 4, тому скориставшись формулою (2), можна 
побудувати графічну залежність швидкості вітру від висоти, яка наведена на рис. 1, де видно, 
що при збільшенні висоти в 2 рази швидкість зростає в 1,5 рази. 

                                                 
 Коновалюк В.А, Немченко А.А., Коновалюк Є.В., 2012  
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Таблиця 1 
Значення коефіцієнта «n» в залежності від рельєфу 

Структура поверхні «n» 
Гладка водяна поверхня 7,0 
Снігове покриття на рівному полі 7,0 
Поле чи луки 6,0 
Окремі невеликі дерева чи кущі 5–3,5 
Ліс, місто 3,5–2,8 
Центральна частина великого міста 2,8–2,0 

 

Коефіцієнт вітрового тиску (аеродинамічний коефіцієнт) 
(1) визначався в аеродинамічній трубі на фізичних моделях, 
які мали геометричну подібність спорудам, дефлекторам і 
фонарям. Для цього для нестисливої рідини (повітря) дотри-
мувалися дві умови динамічної подібності постійність чисел 
Фруда (Fr) і Рейнольдса (Re) [1,2]. Якщо знехтувати гравіта-
ційними силами, які є дуже малими, то при невеликих швид-
костях руху (число Маха <0,3) динамічна подібність витри-
мується в автомодельній області, тобто Re>5·104. 

Як базовий взятий типовий цех подрібнення гірничо-
збагачувального комбінату розміром 509040 м. Фізич-

на модель виконана в масштабі 1:1000, а точки виміру показані на рис. 2. 
Модель продувалася по напрямку на «торець» і «на бік» зі швидкістю струменя 9 м/с. Ре-

зультати вимірюваннь аеродинамічного коефіцієнта зведено в табл. 2. 
Рис. 2.  Схема моделі для експериментального визначення аеро-

динамічного коефіцієнта і місця замірних точок 
 

Аналіз табл. 2 дозволяє встановити, що найбільше 
значення при набіганні струменя перпендикулярно на 
стінку аеродинамічний коефіцієнт має в центральній її 
частині, а далі він повільно зменшується і лише на самих 
кінцях може сягати до незначних від’ємних величин. 

На покрівлі споруди в повздовжньому напрямку ае-
родинамічний коефіцієнт змінюється по залежності, гра-
фічний вираз якої наведено на рис. 3. 

У поперечному напрямку значення аеродинамічного 
коефіцієнта змінюється в середній частині несуттєво, а на самих боках різко зменшується (рис. 
4). 

 
Таблиця 2 

Залежність аеродинамічного коефіцієнта  
 від місця розміщення точки виміру 

Величина аеродинамічного коефіцієнта «k» в точці виміру 
Напрямок продування 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а +0,12 -0,38 -0,35 -0,26 -0,15 -0,14 -0,12 -0,10 -0,08 -0,6 
б +0,10 -0,41 -0,36 -0,28 -0,17 -0,15 -0,14 -0,11 -0,10 -0,8 
в +0,09 -0,47 -0,39 -0,29 -0,17 -0,16 -0,12 -0,11 -0,09 -0,09 
г +0,07 -0,51 -0,41 -0,31 -0,14 -0,13 -0,11 -0,09 -0,09 -0,09 
д +0,05 -0,48 -0,40 -0,31 -0,09 -0,12 -0,08 -0,07 -0,07 -0,06 
е +0,06 -0,50 -0,44 -0,33 -0,24 -0,19 -0,14 -0,09 -0,08 -0,07 
ж +0,07 -0,55 -0,47 -0,35 -0,25 -0,19 -0,15 -0,12 -0,10 -0,09 
з +0,09 -0,51 -0,44 -0,32 -0,21 -0,20 -0,16 -0,14 -0,11 -0,10 
л +0,08 -0,48 -0,39 -0,30 -0,20 -0,17 -0,15 -0,11 -0,10 -0,09 

На торцеву стінку 

к +0,06 -0,46 -0,36 -0,27 -0,19 -0,13 -0,11 -0,10 -0,08 -0,07 
а –0,13 +0,61 +0,62 +0,64 +0,66 +0,67 +0,65 +0,61 +0,60 +0,59 
б –0,13 +0,60 +0,66 +0,64 +0,68 +0,70 +0,63 +0,63 +0,62 +0,60 
в –0,09 +0,61 +0,68 +0,62 +0,71 +0,72 +0,61 +0,62 +0,64 +0,61 
г –0,08 +0,58 +0,71 +0,70 +0,73 +0,70 +0,66 +0,67 +0,66 +0,57 
д –0,06 -0,09 -0,11 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,11 -0,10 -0,08 
е –0,07 -0,68 -0,62 -0,65 -0,67 -0,66 -0,65 -0,61 -0,63 -0,62 

 
Рис. 1. Залежність швидкості вітру 

від висоти 
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ж –0,07 -0,60 -0,58 -0,59 -0,60 -0,61 -0,58 -0,58 -0,59 -0,58 
з –0,06 -0,50 -0,51 -0,48 -0,49 -0,48 -0,48 -0,50 -0,49 -0,48 
л –0,05 -0,31 -0,33 -0,34 -0,36 -0,37 -0,35 -0,30 -0,29 -0,29 
к –0,05 -0,25 -0,26 -0,25 -0,26 -0,25 -0,24 -0,23 -0,23 -0,21 
1 1 11 12 13 14 15 
а +0,12 +0,64 +0,68 +0,70 +0,63 +0,11 
б –0,07 +0,58 +0,67 +0,68 +0,67 -0,09 
в –0,08 +0,60 +0,69 +0,66 +0,64 -0,08 
г –0,07 +0,63 +0,64 +0,62 +0,59 -0,06 

На торцеву стінку 

д –0,06 -0,07 -0,07 -0,08 -0,05 -0,03 

 

 

 
 

Рис. 3. Значення аеродинамічного коефіцієнта в середній 
частині плоскої покрівлі в напрямку вітру 

Рис. 4. Значення аеродинамічного коефіцієнта в середній 
частині покрівлі перпендикулярно напрямку вітру 

Аналогічно за допомогою фізичних моделей були досліджені дефлектори для подачі повіт-
ря і його всмоктування. 

Відомо, що найкращою конструкцією з точки зору ефективності є дефлектор з гнучкими штора-
ми, які розміщені на внутрішній стороні рами дефлектора. При наявності вітру на навітряному боці 
штори видхилюються всередину, а з інших боків щільно притискуються, що дозволяє практично по-
вністю перетворювати динамічний тиск в статичний і визначати його із залежності 

Pд=(V2/2). 
Оскільки в такій конструкції штори постійно коливаються, то вони швидко ламаються і 

створюють достатньо інтенсивний шум, із-за чого на практиці не використовуються. 
У розробленій конструкції дефлектора замість штор використовуються аеродинамічні про-

філі, які б на вході створювали мінімальний опір, а на виході максимальний. 
З аеромеханіки відомо, що найменшим лобовим опором володіє профіль Жуковського 

(Кермо Жуковського). Проте при зворотному напрямі потоку коефіцієнт опору так само не ду-
же великий. Необхідним умовам задовольняє передня частина профілю Жуковського до миде-
лева перетину без задньої частини. Оскільки виготовлення профілю Жуковського вимагає спе-
ціального розрахунку при виготовленні, що в умовах звичайних майстерень важко, паралельно 
досліджувалися простіші профілі - півколо і куток (клин). 

Коефіцієнти лобових опорів згаданих профілів визначалися в аеродинамічній трубі. Отри-
мані значення: для напівпрофілю Жуковського - 0,124 при прямому обтіканні і 1,37 - при зво-
ротному; для напівциліндра - 0,33 і 1,34; для кутка з кутом у вершині 600 - 0,34 і 1,44. Аналізу-
ючи різницю коефіцієнтів опору при вході і виході потоку можна зробити висновок, що кра-
щим профілем для аеродинамічних грат є профіль Жуковського, проте різниця між вхідними і 
вихідними коефіцієнтами незначна: 1,13; 1,01 і 1,1. Тому, враховуючи трудомісткість виготов-
лення профілів, приймаємо для подальших досліджень кутовий профіль.   

Досліджувався також вплив кута вигину кутка на величину коефіцієнта лобового опору (табл. 3) 
Таблиця 3 

Залежність коефіцієнта лобового опору кутка С від його кута 

Значення С при величині кута Напрям потоку 
15 30 60 90 120 150 180 

Прямий 0,29 0,31 0,34 0,41 0,44 0,78 1,80 
Зворотній 1,25 1,30 1,44 1,47 1,54 1,59 1,80 
Різниця значень коефіцієнтів  0,96 0,99 1,10 1,06 0,90 0,81 0 

 

З табл. 3 видно,  що найкращою різницею величин коефіцієнтів лобового опору при пря-
мому і зворотному обтіканні володіє куток з кутом при вершині 600. Крім того такий куток во-
лодіє достатньою жорсткістю. 
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Дослідження ефективності противітрового дефлектора проводилося на моделі, виконаній в 
масштабі 1:10 з листового заліза товщиною 0,7 мм (рис. 5).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема противітрового дефлектора  
Рис. 6. Залежність аеродинамічного коефіцієнта 

від ширини щілини 
Противітровий дефлектор з’єднаний з нижньою - 2 і верхньою - 4 компенсаційними каме-

рами і власне дефлектор - 3, який встановлюється на шахту - 1. Сам дефлектор підтримує пози-
тивний тиск в фонарі, особливо при закритій верхній частині. 

Кутовий квадратний елемент є кутом з шириною полиці 250 мм. Всі елементи дефлектора кріп-
ляться на 4 вертикальних кутках з можливістю переміщення по вертикалі з метою визначення опти-
мальної ширини щілини між елементами дефлектора. Ширина щілини регулювалася від 0,1 до 0,5 м 
через 0,1 м. Залежність аеродинамічного коефіцієнта від ширини щілини наведено на рис. 6. 

З рис. 6 видно, що доцільно ширину щілини приймати рівній висоті миделева перетину ку-
точка, тобто в даному випадку 0,25 м. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Хоч максимальна швидкість вітрового 
струменя не завжди спостерігається над центральною частиною покрівлі з метою виключення 
впливу напрямку вітру дефлектори і фонарі доцільно розміщувати над центральною частиною 
будівлі. Розроблена конструкція дефлектора є достатньо надійною та ефективною. Доцільно 
провести дослідження запропонованих конструкцій дефлекторів в виробничих умовах. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ПИЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ  
НА ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ КРИВБАСУ 
ШЛЯХОМ ЗАЛІСНЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ВІДВАЛІВ 

 

Відвали пустих порід займають значні площі в межах гірських відведень ГЗК Кривбасу. Під дією 
вітрового навантаження з поверхні цих техногенних об'єктів здувається велика кількість дрібнодис-
персного мінерального пилу (табл.1) [1], небезпечного для здоров'я людей, що працюють на підпри-
ємстві та може викликати в них розвиток легеневих професійних захворювань.  

Таблиця 1 
Питомий виніс пилу з поверхні відвалу 

Породи на поверхні відвалу Швидкість вітру, м/с Питомий виніс пилу з поверхні, мг/(см2) 
Пісок 2,6-9,0 0,05-8,6 
Крейда 2,3-8,9 0,12-9,86 
Пісок, глина скеля (суміш) 2,0-8,4 0,08-2,25 
Окислені руди 2,0-9,0 0,13-4,6 
Сланці, роговики, руди (суміш) 2,0-9,1 0,06-4,74 

 

                                                 
.  Швагер Н.Ю., Домнічев М.В., Нестеренко О.В., Назапренко В.Н., 2012 
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Залежно від дисперсного складу пилу (табл. 2) [1], змінюється його поширення на терито-
рію підприємства та ступінь небезпеки для персоналу ГЗК. Як відомо найбільш небезпечним є 
пил розміром до 5 мкм. 

Таблиця 2 
Дисперсний склад пилу відвалів 

Склад % фракцій пилу, мкм 
Породи відвалу 

До 1,4 1,4-4,2 4,2-9,8 9,8-15 15-30 >30 

Безрудні кварцити 91,29 7,05 1,11 0,37 0,14 0,04 
Окислені кварцити 90,91 8,01 0,94 0,04 0,10 - 

Сланці 89,01 8,77 1,49 0,66 0,06 0,01 
 

Найбільш відомими способами боротьби з виносом пилу з поверхонь відпрацьованих від-
валів, є біологічні, які діляться на екстенсивні і інтенсивні та технічні що передбачають по-
криття ділянок пилоутворення покривом порід або ґрунту що не піддаються впливу вітрової 
ерозії. Суть біологічної рекультивації полягає або в задернінні техногенних об'єктів корінням 
трав в процесі самозаростання їх рослинами, (відбувається без участі людини впродовж декіль-
кох десятків років) або засновані на інтенсивному способі боротьби з пилоутворюючими пове-
рхнями, коли в процесі дернування корінням трави пилоутворюючих поверхонь техногенного 
об'єкту, бере активну участь людина, активізуючи цей процес [2]. 

Відвали розкривних порід складаються із різних субстратів: глин, суглинків, кварцитів, 
сланців, вапняків. В залежності від складу порід, особливостей мікрорельєфу, на відвалах фор-
муються місцезростання з різним зволоженням й умовами для розвитку рослин. Найбільш не-
придатні умови для зростання рослин утворюються на вершинах відвалів, південних та східних 
схилах, крутих укосах, засолених глинах і суглинках, скельних порід. 

Нашими шановними попередниками [2,3,4] пропонувались методи засадження схилів від-
валів одно- і багаторічними трав’янистими рослинами як з використанням підготовленого ґрун-
тового покриву так і без нього з формуванням родючого субстрату під час висадки рослин. 

Основною ідеєю нашої роботи, є вирішення 2 завдань - зменшення винесення пилу з пове-
рхні відвалу шляхом висадки багаторічних рослин на узбіччі дороги біля краю ярусу і вирішен-
ня проблеми накопичення та зберігання донних відкладень річок та мулу водоочисних станцій. 

Як відомо, на сьогодні в нашому місті працює програма очистки річок яка передбачає в то-
му числі і поглиблення русла. При цьому значні обсяги донних відкладень (мул) видаляється і 
потребують подальшого зберігання. Мул є цінною активною сировиною, що може бути вико-
ристана для вирощування на ній рослинного покриву. Оскільки пропонується використовувати 
донні відкладення що піднімаються з водних об’єктів, які знаходяться в межах міста та мулу з 
очисних станцій, його використання в сільському господарстві для вирощування продуктів ха-
рчування перебуває під питанням і потребує окремого дослідження. Тому ми цілком можемо 
використати його для формування родючого шару на відпрацьованих відвалах в який будуть 
висаджуватись багаторічні рослини.  

Для економії донних відкладень можливе виготовлення родючої композиції з залученням 
глини що має гарні водовтримуючі характеристики і містить ~8 % решток рослин що будуть 
також брати участь у формуванні щільного шару родючої суміші [5].  

Рослини здатні поглинати із оточуючого середовища практично всі елементи періодичної 
системи, при чому вони накопичуються в різних органах рослин нерівномірно і не відповідає 
концентрації тих же речовин у ґрунті. 

Наприклад, тяжкі метали, фтор та інші елементи можуть накопичуватися в рослинах у над-
звичайно високих для рослин концентраціях. 

Найбільше накопичують мінеральні елементи листя, у яких зола може складати від 2-15 % 
від маси сухої речовини. Мінімальний вміст золи має стовбур дерева (0,4-1%). 

Калій - один із самих необхідних елементів мінерального харчування рослин. Його вміст 
складає 0,5-1,2 % у розрахунку на суху масу. Його присутність необхідна для поглинання та 
транспортування води по рослині, є активатором багатьох ферментативних систем. При відсут-
ності калію основним катіоном, здатним його замінити є натрій. Високі концентрації іонів на-
трію можуть негативно впливати на деякі процеси обміну речовин. Позитивний вплив натрію 
на розвиток рослин проявляється при недостатні калію. Якщо калію в середовищі достатньо, то 
надлишок натрію може бути токсичним.  
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З метою максимальної автоматизації процесу, нами пропонується формування локальних діля-
нок родючої суміші шляхом нанесення її на певній відстані із застосуванням автосамоскиду (рис. 
1). Після проходження машини і утворення ланцюга таких ділянок в суміш будуть висаджуватись 
насіння або саджанці  таких дерев як акація біла, лох вузьколистий (маслинка), лоза тощо. 

Також розглядається можливість внесення насіння в суміш перед нанесенням на поверхню 
відвалу. Додаткове зволоження суміші не передбачається, оскільки донні відкладення і мул 
станцій очистки вже перебуває у зволоженому стані (іноді у вигляді пульпи), що робить мож-
ливим економію паливно-мастильних матеріалів та машино-годин що витрачаються на зволо-
ження родючого шару який формується з суглинків. 

Рис. 1. Нанесення родючої суміші для висадки багаторічних рослин: 
1 - автосамоскид, 2-дорога, 3- ділянки з нанесеною родючою сумішшю, 4 
- відвал 

Висадка насіння в багате поживними елементами зволоже-
не середовище передбачає високі шанси на розвиток висадже-
них рослин і їх нормальний розвиток. При зростанні дерев та 
кущів, протягом певного часу буде формуватись і збільшува-
тись зона родючого шару на поверхні відвалу, що дозволить 

процесам самозаростання покрити ці поверхні трав’янистою рослинністю (рис. 2). Залежно від участі 
або неучасті людини це можуть бути як бур’яни, так і ті чи інші культурні або господарські рослини. 
Так є рекомендації [2] що до висадки медоносних рослин а також жита та суріпиці [3].  

Дерева, що будуть рости біля краю відвалу будуть виконувати як функцію вітрозахисного 
екрану що зменшить надходження пилу до повітря робочої зони так і будуть сприяти підви-
щенню опору відвалу до впливів різного виду ерозій.  

Рис. 2. Очікуване зменшення виносу пилу з поверхні відва-
лу: 1 - багаторічні насадження; 2 - родюча суміш; 3 - збільшення 
зони родючого покриву; 4 - яруси відвалу; 5 - напрямок виносу 
пилу з поверхні відвалу  
 

Запропонована методика боротьби з забруднен-
ням повітря пилом відпрацьованих відвалів дозволить 
з невеликими витратами вирішити цю проблему. Тео-
ретичні результати дозволяють нам бути впевненими 
в позитивному результаті лабораторних досліджень 

проведення яких планується провести на весні. 
Висновки. Існуюча проблема пиління відпрацьованих відвалів на сьогодні не знайшла  по-

вного практичного вирішення в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів нашого регіону. 
Запропонована методика боротьби з вітровою ерозією передбачає не лише заліснення від-

валів а і вирішення проблеми накопичення та утилізації донних відкладень та мулу станцій 
очистки води.  

Використання запропонованого методу, за теоретичними розрахунками, в перспективі до-
зволить зменшити пилове навантаження на працівників гірничо-збагачувальних комбінатів на-
шого регіону. 

Для вибору найбільш оптимальної технології заліснення відпрацьованих відвалів, необхід-
не проведення циклу лабораторних та практичних досліджень. 
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В.В. ЕФИМЕНКО., ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРНОЙ МАССЫ  
НА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТАХ КРИВБАССА 
 

На горно-обогатительных комбинатах (ГОК) Кривбасса из скальных пород, попутно добывае-
мых и отходов обогащения отгружают на строительные нужды ежегодно более 20-30 млн т строите-
льных материалов, из них более 16 млн т щебня. Кроме того, горно-обогатительными предприятия-
ми отрасли ежегодно используется на собственные нужды 20-22 млн т отходов для строительства 
плотин хвостохранилищ, водохранилищ и гидроотвалов, автомобильных и железных дорог. 

Горно-обогатительные комбинаты Кривбасса сбрасывают в отвалы огромное количество пород, 
попутно добываемых, которые достигли годового объема скальной вскрыши, т.е. более 65 млн м3. Из 
этого объема перерабатывается только 3 % и производится ежегодно 1,7-1,8 млн м3 щебня, 80 % ко-
торого используется для собственных нужд и 20 % отгружается строительным организациям. Отходы 
обогащения применяются как добавки при производстве кирпича в количестве 0,5-0,6 млн м3 в год. 

Кривбасс является крупнейшей железорудной базой страны. Девятью карьерами пяти мощных 
горно-обогатительных комбинатов Кривбасса ежегодно складируется в отвалы более 90 млн м3 
вскрышных пород и свыше 70 млн т отходов обогащения сбрасывается в шламохранилища. На всех 
ГОКах Кривбасса ежегодно добывается около 25 млн т тяжело обогащаемых железистых кварцитов 
с содержанием железа до 32-36 %. Их складировано уже более 500 млн т. Пока только на ЦГОКе 
путем обжиг-магнитного обогащения перерабатывается около 9,5 млн т в год окисленной руды. По-
этому одним из важнейших направлений лучшего использования недр Кривбасса является промыш-
ленное освоение высокоэффективной технологии обогащения окисленных руд. 

Многочисленные исследования, показывают, что большинство вскрышных пород и отходов 
обогащения можно использовать для получения строительных материалов. Технические указания 
по применению в строительстве щебня из некондиционных кварцитов Кривбасса, рекомендуют 
применять этот материал для приготовления армированного и не армированного бетонов, уст-
ройства балластного слоя внутризаводских железнодорожных путей, строительства автомоби-
льных дорог, искусственных оснований под фундаменты и обратных засыпок. Однако на ГО-
Ках Кривбасса сделаны только первые шаги по переработке скальных вскрышных пород в ще-
бень. На ГОКах предусматривается строительство фабрик по производству щебня с годовой 
производительностью соответственно 2,6; 1,0 и 0,6 млн м3. Использование щебня из горных 
пород ГОКов позволяет народному хозяйству получать на каждом 1 м3 этого строительного 
материала экономию государственных средств в размере 10-18,5 грн. 

Кристаллические сланцы, разрабатываемых на карьере ЦГОК, с 3-4 сланцевого горизонта 
при високотемпературном обжиге вспучиваются, образуя пористый заполнитель. На керамзите 
из кристаллических сланцев можно получать теплоизоляционные бетоны с пределом прочнос-
ти при сжатии 50-500 кг/см2 и объемной массой 1000-1700 кг/см3. Масса железобетонных конс-
трукций снижается до 35%, а расход металла сокращается на 15-20%. 

Классифицированые отходы размерами 0,14-5 мм обогащения ГОКов могут быть широко 
использованы в качестве заполнителя для приготовления тяжелого бетона, строительных раст-
воров, плотных, ячеистых автоплавних и безавтоплавних силикатных бетонов, асфальтобетона, 
для получения силикатного кирпича, для основы дорог. Тонкодисперсная часть отходов ГОКов 
(менее 0,14 мм) может быть использована для получения всех видов автоплавных силикатных 
материалов (кирпича, блоков, газосиликата). По крупности шламы можно отнести к группе ме-
лких песков, объемная и удельная масса которых выше, чем у мелкозернистых природных не-
рудных материалов. Проведены опыты по получению бетонов, в которых крупный и мелкий 
заполнители полностью заменены отходами ГОКов (железисто-кварцевым щебнем и шлама-
ми). Бетон, в котором песок заменен шламами, почти не отличается по свойствам от обычного 
бетона, кроме объемной массы, которая на 5-8% больше.  

На НКГОКе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» классифицируют отходы магнитного обо-
гащение железистых кварцитов и получают от 450 до 520 тыс. м3 песка в год. Себестоимость 
производства песка колеблется от 300 грн./м3. Из приведенных данных видно, что несмотря на 

                                                 
.  Ефименко В.В., 2012 
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высокую экономическую эффективность использования отходов обогащения и вскрышных по-
род для получения строительных материалов объем производства их очень и очень низкий. 

 
Рис. 1. Технологическая схема фабрики нерудных материалов ГОКа 

 

Из приведенных примеров видно, что комплексность использования месторождений у нас 
еще очень низкая.  

Это объясняется трудностями, из которых можно выделить: 
некомплексное изученность месторождений на всех стадиях разведки и геолого-

экономической оценки; 
слабую изученность физико-химических и технологических свойств горных пород место-

рождений; 
внутриведомственные интересы (горные предприятия подчинены разным ведомствам, по-

этому не имеют единой технической политики); 
отсутствие стандартов и технических условий на многих материалах из сырья попутной 

добычи и отходов обогащения; 
отсутствие стимулов и поощрений для предприятий за эффективное комплексное исполь-

зование минерального сырья и отходов производства; 
слабое развитие общетеоретических и экономических основ комплексного использования 

природных ресурсов. 
Для действительно рационального и комплексного использования земных недр недостато-

чно ясны еще многие экономические, технологические и организационные вопросы. 
Расчет народнохозяйственных затрат при комплексной переработке горной массы рассчи-

таем на примере железорудного горно-обогатительного комбината. Отправной точкой расчета 
затрат на производстве отдельных полезных компонентов является промышленная ценность 
готового продукта (железного концентрата, классифицированного песка, щебня). 

В представленной технологической схеме (рис. 2) можна выделить процессы, которые от-
носятся, к производству какого-либо одного продукта. К ним относятся: классификация - толь-
ко для получения классифицированного песка, грохочения - только для получения щебня, дро-
бления безрудной скальной вскрыши - только для получения щебня. Однако в технологической 
схеме есть и комплексные операции, которые выполняют для получения нескольких продуктов. 
К ним относятся: дробление и мокрое магнитное обогащение железных руд - для получения 
железного концентрата и классифицированного песка, дробление и сухое магнитное обогаще-
ние некондиционных руд - получения железного концентрата и щебня, извлечение горной мас-
сы из недр - получения железного концентрата, классифицированного песка и щебня. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 92 

Рис. 2. Технологическая схема комплексной переработ-
ки горной массы на железорудном горно-обогатительном 
комбинате 

 

В технологической схеме выделяют три вет-
ви: первая - переработка железной руды с получе-
нием железного концентрата и классифицирован-
ного песка, вторая - переработка некондиционной 
руды с получением железного концентрата сухим 
магнитным обогащением и строительного щебня, 
третья - переработка скальной вскрыши в строи-

тельный щебень. В первой ветке для получения классифицированного песка полуфабрикатом 
служат шлам, отходы обогащения. Поэтому относить часть затрат на дробление и обогащение 
на производство песка не следует. Промышленная ценность песка равна апЦп, а затраты на его 
производство - это затраты на классификацию Сп, для концентрата эти показатели равны соот-
ветственно акЦк и Ск - расходы на дробления, обогащение и на все производственные процессы 
по добыче руды. Расходы на складирование шламов входят в расходы Ск. 

В качестве полуфабриката для получения щебня с некондиционных руд служит измельчен-
ная масса после сухого магнитного обогащения. Промышленная ценность этого полуфабриката 

Пщ = ащ1Ц щ1 + ащ2Ц щ2 – Сг,      (1) 
где, ащ1 и ащ2 - выход щебня соответственно 1 и 2 классов, м3; Цщ1 и Цщ2 - цена щебня соответс-
твенно 1 и 2 классов, грн./м3; Сг - общие эксплуатационные расходы на грохочения, грн. 

Расходы на дробление и магнитное сухое обогащение - См необходимо распределить пропорцио-
нально промышленным ценностям и с учетом количества полуфабриката щебня и концентрата сухого 
магнитного обогащения. Обозначим затраты по этим процессах через С1 и распределив их пропорцио-
нально промышленным ценностям производимых продуктов, получим долю расходов 

для концентрата:  
С1

' =  С1;      (2) 

для полуфабриката щебня:  

С1
" =  С1,     (3) 

где, ас - масса концентрата, получаемого сухим магнитным обогащением, т; Цс - цена концент-
рата, полученного сухим магнитным обогащением, грн./т. Расходы на концентрат при сухой 
магнитной сепарации уровни С1, а на щебень - Сг+С"1. Расходы на получение щебня из скаль-
ной вскрыши Сд.г включают затраты на дробление и грохочение. 

 При комплексном использовании минеральных ресурсов сокращается площадь земель под 
отвалы пород и шламохранилище на величину 

 Sc =  ,     (4) 

где Sщ, Sот - удельная емкость соответственно шламохранилища и отвала, м3/га (т/га); - объем 
производства щебня и скальной вскрыши соответственно в 1 и 2 фракции, м3. 

Сегодня в Украине известны только два проекта, на которых дообогащаются бедные руды и от-
ходы обогащения богатых руд. На ЦГОКе (Кривой Рог, Днепропетровская область) работает устано-
вка для вторичной переработки залежалых песков шламохранилища, которые содержат железо. Ме-
сячная производительность оборудования около 50 тыс. т концентрата. Как уточнили в пресс-службе 
горнорудного дивизиона "Метинвест Холдинга" с момента запуска установки в 2001 г. было произ-
ведено более 5,3 млн т концентрата. В "Метинвесте" отмечают, что кроме получения дополнительно-
го объема товарной продукции, освобождается емкость для складирования отходов обогащения (до 
0,4 млн м3) и не приходится расширять площади хвостохранилищ. 

При этом, по данным института "Гипромашобогащение" существующую на ЦГОКе техно-
логию можно усовершенствовать, что позволит увеличить содержание железа в концентрате на 
1 % - до 54,7 %, снизить содержание железа в хвостах на 2 %. Кроме того, увеличится выход 
продукта на 4 % и извлечения на 8,5 %. 
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Вторым примером является компания Metal Union, которая в 2005 г. запустила проект "Рекуль-
тивация техногенных месторождений" и с 2009 г. начала промышленное производство концентрата 
по собственной запатентованной технологии гравитационного обогащения хвостов железорудного 
производства на мощностях опытно-промышленного комплекса "Желтые Воды" (Днепропетровс-
кая область). Более того, уже выполнены отгрузки первых партий товарного концентрата: в 2009 г. 
европейском производителю стали, в 2010 г. - китайским потребителям. 

Ожидается, что в дальнейшем на мощностях Metal Union по собственной технологии еже-
месячно производить не менее 50 тыс. т концентрата. Этот показатель может быть увеличен за 
счет кооперации с отечественными ГОКами, заинтересованными в переработке собственных 
отходов обогащения руды. 

Большая часть твердых отходов города концентрируется на отвалах, отведениях и хвостохрани-
лищах предприятий. На сегодня в хранилищах организованного складирования накоплено уже более 
9 млрд т промышленных отходов. Их утилизация и использование составляют 43,2 млн т или 28,5 % 
от общего объема созданных предприятиями отходов. Зачастую предприятия изготовляют из них 
щебень, который затем используется при проведении строительных работ и созданию все тех же хво-
стохранилищ. 

Подводя итоги можно сделать выводы, что при сооружении новых и реконструкции сущес-
твующих промышленных предприятий следует применять современные экологически безопас-
ные технологии. На действующих производствах необходимо изключить или свести к миниму-
му использование в технологических процессах сырья с содержанием загрязнителей и вредных 
веществ, отходы которой не поддаются обезвреживанию или утилизации. Для Криворожского 
территориально-производственного комплекса в целом необходимо разработать специальную 
программу строительства полигонов для хранения отходов производства, на базе которых, в 
свою очередь, будут создаваться новые технологии очистки этих отходов и сведения к мини-
муму загрязнения ими окружающей среды.  

В горнодобывающей отрасли целесообразно постепенно полностью перейти на подземную 
добычу железных руд, используя отработанные шахты для захоронения отходов этой отрасли 
промышленности. Необходимо продолжать разработку и внедрение технологий очистки и ути-
лизации высокоминерализованных шахтних вод. Также нужна программа реконструкции отва-
лов, карьеров, хвостохранилищ для уменьшения их негативного влияния на экологическую об-
становку в городской агломерации. При этом на первом этапе может быть с успехом использо-
ваны уже существующие разработки НИГРИ по борьбе с пылью. С этой же целью на всех дро-
бильно-обогатительных фабриках и других производствах следует ввести закрытые хранилища 
готовой продукции и других сыпучих продуктов.  

Для предотвращения возможной интенсификации экзогенных геологических процессов при про-
ектировании новых горнотехнических сооружений (хвостохранилищ, карьеров, отвалов, прудов-
накопителей) нужно разрабатывать соответствующие защитные проектные мероприятия.  
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Для определения параметров формирования, развития и рассеяния пылегазового облака 
(ПГО), количества вредных веществ, которые попадают в атмосферу или остаются в горной 
массе при массовых взрывах на железорудных карьерах используют известные методики [1-3], 
но единой официально утвержденной является "Методика расчета приземной концентрации 
вредных примесей при массовых взрывах на карьерах" [2]. Единственный недостаток этой ме-
тодики заключается в том, что в ней не учитываются метеоусловия, которые имеют важное 
значение для распространения ПГО. 

В связи с этим, целью работы явилось разработка компьютерной программы расчета, заро-
ждения и рассеивания ПГО, учитывающая влияние метеопараметров на распространение ПГО 
над жилыми массивами и здоровье населения. 

Для достижения этой цели были использованы следующие методики: методика определе-
ния параметров ПГО и количества вредных веществ в выбросах, методика расчета приземной 
концентрации вредных примесей в пылегазовых выбросах при массовых взрывах, методика 
определения класса стойкости атмосферы, методика расчета статистических параметров. 

Для разработки компьютерной модели были использованы данные постов наблюдения 
СЭС за состоянием атмосферного воздуха, а также «Акты проведения измерений концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест при проведении массовых 
взрывов в карьерах», которые выполнялись НИИБТГ. На основании данной модели нами раз-
работана компьютерная программа «Расчет параметров влияния на окружающую среду пыле-
газовых выбросов при массовом взрыве в карьере». 

Объектом наших исследований явился Глеватский карьер № 1 ПАО «ЦГОК», расположен-
ный в Жовтневом районе г. Кривого Рога Днепропетровской области в западной части города. 
На части территории нормативной СЗЗ, которая сформирована выбросами карьера №1 при вы-
полнении массовых взрывов, находятся четыре жилищных массива. 

Массовые взрывы на Глеватском карьере проводились согласно Типового проекта буро-
взрывных работ в 2005 г., утвержденного с ОАТ ППП «Кривбассвзрывпром» [4]. На основе ти-
пового проекта разработаны проекты на каждый массовый взрыв. В І квартале 2005 г. было 
проведено 8 массовых взрывов. 

Измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводи-
лись НИИБТГ (аттестат аккредитации № 06544-3-4-608-ВЛ от 04.03.03г.) [5]. По ре-
зультатам проведенных исследований ОАТ ЦГОК предоставляются «Акты проведения 
измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест во 
время проведения массовых взрывов в карьерах». Проведенные исследования включают в себя 
измерения концентрации пыли, оксидов азота и углерода до начала и после проведения массо-
вого взрыва. 

В табл. 1 приведены входные данные для расчета параметров влияния массовых взрывов на 
окружающую среду с помощью программного комплекса. Входные данные были разделены на 
три группы: 

горнотехнические параметры, полученные с типового проекта бурильно-взрывных работ и 
проектов массовых взрывов (горное управление «ЦГОКа»); 

метеорологические параметры - по данным авиаметеорологической станции г.Кривого Рога 
в момент проведения массовых взрывов; 

экологические параметры - с проектов массовых взрывов и нормативно-справочной доку-
ментации. 

Таблица 1 
Входные данные для расчета влияния на окружающую среду скважинных зарядов  массового взрыва от 25.03.05 г. 
 

Параметры Блок №27 (Грамонит 79/21) Блок №18 (Грамонит 79/21) 
Входные метеорологические параметры:   

клас стойкости атмосферы 4 4 
температура окружающей среды, °С 10 10 
скорость ветра на высоте флюгера, м/с 7 7 

Входные горнотехнические параметри:   
масса ВВ в блоке 11,02 60,34 
длина блока, м 44 390,7 
ширина блока, м 20,5 24,3 
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Глубина залегания блока в карьере, м 360 260 
Масса ВВ в скважином заряде, кг 500,909 306,294 
Скорость детонации ВВ,м/с 3800 3800 
Длина забойки скважиного заряда ВВ, м 6,682 7,162 
Длина заряда ВВ в скважине, м 8,068 7,515 
Плотность материала забойки, кг/м3 1000 2400 
Плотность заряда ВВ, кг/м3 950 950 
Объем подрываемой горной  массы, м3 11000 88800 
Плотность горной породы, кг/м3 3400 2700 
Входные экологические параметры:   
Эффективность мероприятий по пылеподавлению, % 65 20 
Количество вредных газов, попадающих в ПГО при 
взрыве скважинного заряда ВВ: 

  

окись углерода, л/кгВВ 8,7 6,1 
окислы азота, л/кгВВ 2,4 5,0 

Количество вредных газов, которое остается в горной 
массе при подрывании данного ВВ: 

  

окись углерода, л/кгВВ 3,5 3,3 
окислы азота, л/кгВВ 1,08 2,7 

Удельное пылеобразование данной горной породы, 
кг/кгВВ 

0,094 0,108 

Удельный выход вредных газов:   
окись углерода, кг/кгВВ 0,0152 0,0127 
окислы азота, кг/кгВВ 0,0071 0,0143 

 

В табл. 2 приведены результаты объемов выбросов пыли и вредных газов, полученные с 
помощью программного комплекса. По одному из 11 массовых взрывов, которые проводились 
в первом квартале 2005 г. в Глеватском карьере «ЦГОКа», результаты расчетов приведены в 
табл. 3 на основании компьютерной программы [6]. 

Таблица 2 
Объемы выбросов вредных веществ при массовых взрывах в первом квартале 2005 г. 

в Глеватском карьере «ЦГОК» за 25.03.2005 
 

Количество вредных веществ, кг Дата массового 
взрыва 

Номер блока 
пыль неорганическая окись углерода СО оксиды азота NОх 

22 1371,3 1293,6 1606,91 
23 907,07 1026,5 974,73 

25 марта 2005 г. 

24 591 171 469,7 
Всего 2869,37 2491,1 3051,34  

 

Таблица 3  
 

Результаты расчетов количества выбросов и влияние на окружающую среду массового взрыва от 25.03.2005 г. 
 

Параметры 
Блок № 27  

(Грамонит 79/21) 
Блок №18 

(Грамонит 79/21) 
Высота приземного слоя атмосферым 109,70 109,70 
Скорость выхода остатков продуктов детонации, м/с 259,80 172,10 
Время остаточного формирования ПГО, с 60,00 60,00 
Общая  высота подъема ПГО, м 306,40 270,60 
Объем  ПГО на момент окончания ее формирования, м3 1878000,00 7033000,00 
Концентрация СО в ПГО, мг/м3 63,83 65,42 
Концентрация NOх в ПГОмг/м3 70,43 214,50 
Количество СО, попавшее в атмосферу с ПГО, кг 119,80 460,10 
Количество NОх, попавшее в атмосферу  с ПГО, кг 132,20 1509,00 
Секундный выброс СО, г/с 1997,00 7668,00 
Секундный выброс  NОх, г/с 2204,00 25140,00 
Концентрация СО в подорванной горной массе, мг/м3 10960,00 7007,00 
Концентрация NOх в подорванной горной массе, мг/м3 13520,00 22930,00 
Количество СО, оставшееся в подорванной горной массе, 
кг 

120,50 622,30 

Количество NOх, оставшееся в подорванной горной массе, 
кг 

148,80 2036,00 

Начальная концентрация СО в ПГО, мг/м 285,10 207,90 
Начальная концентрация NOх в ПГО, мг/м3 133,20 234,10 
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Продолжение табл. 3 
Начальная концентрация пыли в ПГО, мг/м3 1763,00 1768,00 
Количество пыли, попавшее в атмосферу, кг 362,60 5213,00 
Приземная разовая концентрация СО в ПГ О на границе 
СЗЗ, мг/м3 

0,06 1,80 

Приземная разовая концентрация NОх в ПГО на границе 
СЗЗ, мг/м3 

0,03 2,03 

Приземная разовая концентрация пыли в ПГО на границе 
СЗЗ, мг/м3 

0,03 2,68 

Суммарная концентрация СО после сливания ПГО, мг/м3 1,803  
Суммарная концентрация NOХ сливания ПГО, мг/м3 2,030  
Суммарная  концентрация пыли после сливания ПГО, 
мг/м3 

2,677  

Небезопасное влияние совокупности  загрязнителей в ПГО 
на окружающую среду 

33,17  

 

На основании изложенного сформулированы следующие основные выводы: 
Исходя из математической модели зарождения и рассеивания ПГО (предложенной 

ВНИИБТГ) разработана компьютерная программа для расчета параметров формирования и 
рассеивания пылегазовых выбросов при взрыве условного блока уступа, определения началь-
ной концентрации вредных веществ и расчета валовых выбросов за один массовый взрыв и за 
отчетный период. Этот метод и компьютерная программа используется на Глеватском карьере 
при проектировании взрывных работ. 

Программный комплекс позволяет методом статистического моделирования выдать реко-
мендации по выбору средств и мероприятий по охране атмосферы и дать ожидаемую оценку их 
эффективности при разработке диспозиций массовых взрывов. 

Разработанная компьютерная программа позволяет провести статистические исследования 
ветреной активности в районе карьера для выбора оптимального времени суток проведения 
взрывных работ, когда ожидаемая скорость и направление ветра с наибольшей вероятностью 
распространяли ПГО в сторону от жилищных массивов. Если ожидаемые результаты намного 
превышают допустимые, то научно-обоснованно выбирают объем использования средств пы-
легазоподавления для нормализации выбросов проектируемого массового взрыва. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБОСНОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ШАХТНЫХ ВАГОНЕТОК 

 
Эксплуатация шахтных поездов с вагонетками типа ВГ показала недостаточную долговечность роликовых под-

шипников колес. Проанализированы причины этого явления и даны практические рекомендации для повышения 
работоспособности подшипников колес вагонеток. 
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Промышленная эксплуатация шахтных поездов, укомплектованных большегрузными вагонет-
ками с «глухими» кузовами типа ВГ, показала, что наименее надежными элементами вагонеток яв-
ляются конические подшипники колес. Причем, наиболее часто выходят из строя внутренние под-
шипники, которые в силу конструктивных особенностей колес (рис. 1) имеют большие внутренний и 
наружный диаметры, а также большую статическую и динамическую грузоподъемности. 

На движущуюся вагонетку действуют: вертикальные силы, обусловленные весом перево-
зимого груза и весом кузова вагонетки, горизонтальные силы, обусловленные извилистым 
движением вагонетки на прямолинейном участке пути, а также центробежной силой инерции 
вагонетки при ее движении на криволинейном участке пути. 

За исходную внешнюю вертикальную нагрузку на каждое из четырех колес (или осей) ва-
гонетки принимаем одну четвертую часть веса груза с учетом веса кузова (без веса колес и 
осей), т.е. GB. (GB=9000 Н для ВГ-9) 

Рис. 1. Схема для определения нагрузок на подшипники колеса вагонетки 
 

На движущуюся вагонетку действуют: вертикальные силы, обуслов-
ленные весом перевозимого груза и весом кузова вагонетки, горизон-
тальные силы, обусловленные извилистым движением вагонетки на 
прямолинейном участке пути, а также центробежной силой инерции ва-
гонетки при ее движении на криволинейном участке пути. 

За исходную внешнюю вертикальную нагрузку на каждое из четы-
рех колес (или осей) вагонетки принимаем одну четвертую часть веса 
груза с учетом веса кузова (без веса колес и осей), т.е. GB. (GB=9000 Н 
для ВГ-9). 

Номинальную радиальную нагрузку на колесо определяем, исходя 
из режимов эксплуатации вагонетки с грузом и без него 

 H 73350НР  HЭBH PmGP ,      (1) 

где НР
Эm  - коэффициент эквивалентной радиальной нагрузки, учитывающий рабочий и холо-

стой пробеги вагонетки (в зависимости от условий эксплуатации может быть учтен пробег при 
загрузке вагонетки пустой породой) 
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Эm =0,815 для вагонетки ВГ-9),   (2) 

где m1 =1 - относительная нагрузка на колесо при рабочем пробеге; t1=t2=0,5 - относительное 
время действия нагрузок m1 и m2; m2 - относительная нагрузка на колесо при холостом пробеге 
(для вагонетки ВГ-9 m2=0,209) 

КЛ
ГР
ВКЛ2 44- GGGGm П

В  ,     (3) 

где П
ВG  - вес порожней вагонетки (для вагонетки ВГ-9 П

ВG =9000 Н); КЛG  - вес одного колеса с 

осью и элементами крепления (для вагонетки ВГ-9 КЛG =3230 Н); ГР
ВG  - вес полностью загру-

женной вагонетки (для вагонетки ВГ-9 ГР
ВG =36000 Н). 

Номинальная осевая нагрузка на колесо определяется на криволинейном участке пути под 
действием центробежной силы инерции вагонетки, которая воспринимается двумя наружными 
колесами , например, радиусом R=15 м. При движении вагонетки по дуге возможны и другие 
случаи контакта колес с рельсами: 

осевая нагрузка воспринимается двумя внутренними колесами; 
осевая нагрузка воспринимается одним внутренним и одним наружным колесами. 
Для дальнейших рассуждений принимаем, что каждое наружное колесо воспринимает по-

ловину центробежной силы инерции, которую развивает вагонетка при движении на криволи-
нейном пути радиуса R 

 НА
R

VG
A П

ГР
В

П 5290  
2g

2

 ,      (4) 

где R - радиус закругления рельсового пути; g - ускорение свободного падения; V=2,1 м/с - 
средняя скорость движения вагонетки (поезда) по выработке. 

Поскольку нагрузка, представленная формулой (4) действует непостоянно, то эквивалент-
ная нагрузка, согласно [1] определится 
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  10/33/10
om Пэкв AA   (Аэкв=2650 Н),     (5) 

где mо - относительная продолжительность действия осевой нагрузки на колесо. 
При эксплуатации шахтные вагонетки испытывают значительные динамические нагрузки, 

обусловленные неравномерностью движения шахтных локомотивов, плохим состоянием и не-
ровностями рельсовых путей. Для вагонетки с жестким подвесом коэффициент динамичности 
рекомендовано определять согласно [1] по эмпирической формуле 

kd3,       (6) 
где V - средняя скорость движения поезда, м/с (для нашего случая V2,1 м/с). 

Согласно [2] коэффициент динамичности вагонетки kd рекомендуется выбирать в диапазо-
не 2…2,5. Исходя из рекомендаций [1,2], принимаем kd=2,5. 

В вагонетках типа ВГ применяются колеса открытого типа (см. рис. 1). При расчетах на 

долговечность подшипников 20,168-1,47,650 VVkd  колеса важно определить, какую долю 
от номинальной вертикальной нагрузки РН воспринимает каждый подшипник. Для упрощения 
алгоритма вычислений будем предполагать, что колесо вагонетки представляет собой жесткую 
короткую балку, которая посередине линии катания нагружена усилием РН и опирается во 
внутренних точках на подшипники качения. Иными словами, нагрузки на подшипники можно 
определить как реакции опор жесткой балки, нагруженной в пролете силой РН. 

Таким образом, при извилистом движении вагонетки как на прямолинейном, так и на кри-
волинейном участках пути нагружение подшипников будет носить вероятностный характер. 
При извилистом движении вагонетки точка приложения номинальной вертикальной нагрузки 
смещается от вертикальной оси колеса на величину зазора между рельсовой колеей KР и колес-
ной колеей равного 2Δ. Нагрузки на подшипники определяем следующим образом 
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R
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R
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HH
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HH
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 2    ,2 ,   (7) 

где a,b,l - геометрические параметры установки подшипников в колесе (см. рис. 1). (Согласно техни-
ческой документации на вагонетку ВГ9А эти параметры равны а=90,5 мм; в=40,5 мм; l=131 мм), при 
этом рекомендуемые значения плеч приложения номинальной вертикальной нагрузки составляют 
а=в=65,5 мм); D - номинальный диаметр колеса на поверхности катания (D=400 мм). 

Если вагонетка вкатывается на криволинейный участок пути, происходит набегание наружных 
колес на рельс. При этом выбирается зазор между ребордой и рельсом и наружные колеса вагонетки 
воспринимают осевую силу AН, обусловленную центробежной силой инерции вагонетки. 

Вычисляя RА и RВ по формулам (7) полагаем, что на криволинейных участках Δ и AН при-
нимают свои наибольшие значения. Анализ формул (7) показывает, что получение сопостави-
мых значений вертикальных нагрузок на подшипники (RА, RВ) можно прогнозировать при при-
мерном равенстве плеч приложения вертикальной нагрузки (ав); при этом внутренний под-
шипник дополнительно нагружается моментной составляющей от осевой силы AН (а наружный 
соответственно разгружается). 

Недостаточная долговечность внутреннего подшипника колеса, в основном, объясняется 
произвольным выбором плеч (а,в) установки подшипников в колесе, а также введением в рас-
четы необоснованных значений осевой силы AН. 

Определим сравнительную долговечность подшипников вагонетки ВГ9А, исходя из номи-
нального значения радиальной нагрузки на колесо РН=73350 Н и характеристики подшипников 
[3]: №7520, С=252000 Н, е=0,402, у=1,493; №7522, С=291000 Н, е=0,388, у=1,547. 

Радиальная нагрузка на опоре А (подшипник №7520): базовый вариант  ArA RF 14597Н, 

предлагаемый вариант ArA RF  =28596 Н. Радиальная нагрузка на опоре В (подшипник №7520): 

базовый вариант BrB RF  =58752 Н, предлагаемый вариант BrB RF  =44754 Н. 
Осевые составляющие от действия радиальных нагрузок 

rF,S 830 . 

rAIA FSS 402,083,0  . Базовый вариант 4870 IA SS Н, предлагаемый вариант 

9541 IA SS Н. 
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rBIIB FSS 388,083,0  . Базовый вариант 18920 IIB SS Н, предлагаемый вариант 

14412 BB SS Н. 
Так как  
по базовому варианту  

ННSS III 2650A14050487018920 экв  , 
по предлагаемому варианту 

Н2650A4871954114412 экв  НSS III , 
то осевые нагрузки, действующие на подшипники, определяются согласно [3] 

abaIIэквIIaAaI FFASFF  ; ,      (8) 
по базовому варианту 

HFFHFF aBaIIaAaI 1892,11974265014597  ,   (9) 
по предлагаемому варианту 

HFFHFF aBaIIaAaI 14412,11762265014472  . 
Проверяем выполнение соотношения 

e
FV

F

r

a 


,       (10) 

где V=1,2 - коэффициент вращающегося наружного кольца. 
Для опоры А 

по базовому варианту 402,068,0
145972,1

11974
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aA ; 

по предлагаемому варианту 402,0342,0
285962,1
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Для опоры В 

по базовому варианту 388,0268,0
587522,1

18920



 e
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aB , 

по предлагаемому варианту 388,0268,0
447542,1

14412
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Эквивалентную радиальную нагрузку на подшипники определяем согласно [3] 

Tдr kkXVFP )( ,      (11) 
где kT=1 - температурный коэффициент при рабочей температуре t>120º; kд=2,5 - коэффициент 
динамичности. 

Если неравенство (10) не выполняется, то коэффициенты согласно [3] принимаем X=0,4; 
Y=1,493, а если неравенство выполняется, то X=1; Y=0: 

базовый вариант PA=24894Н, PB=176256Н, 
предлагаемый вариант AP =85785Н, BP =134262Н. 
Долговечность подшипников согласно [3] 

 
n

PCLh 60

10
/

6
3/10  ,     (12) 

где C - динамическая грузоподъемность подшипника; P - эквивалентная приведенная нагрузка 

на подшипник; n - число оборотов колеса вагонетки 
D

V
n 


60

; V=2,1 м/с - средняя скорость 

передвижения вагонетки; D=0,4 м - диаметр колеса. 
По базовому варианту LhA=280000 час, LhB=886 час. 
По предлагаемому варианту hAL =4578 час, hBL =2200 час. 
Таким образом, показано что в вагонетке ВГ9 наиболее нагруженным будет внутренний 

подшипник №7522, причем его долговечность изменяется в пределах от 900 до 2200 ч, что яв-
ляется недостаточным сроком службы для роликовых подшипников (регламентируемый срок 
службы составляет 5000 ч и более). Для повышения работоспособности внутренних подшипни-
ков необходимо, чтобы весовая нагрузка от вагонетки, приходящаяся на одно колесо, распреде-
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лялась более равномерно между наружным и внутренним подшипниками. Для этого при проек-
тировании или модернизации ходовой части вагонетки необходимо стремиться к тому, чтобы 
линия действия весовой нагрузки, условно приложенная к середине конической образующей 
поверхности катания, делила пополам расстояние между центрами роликов обоих подшипни-
ков, т.е. имеет место равенство плеч приложения вертикальной нагрузки (ав). 

В действительности, при извилистом движении или на криволинейном участке пути за счет 
выборки зазора Δ между ребордой колеса и рельсом плечо a увеличивается на величину Δ, ко-
торая может достигать значений от 5 до 20 мм. Кроме того, на колесо начинает действовать 
момент осевой силы AН, который разгружает наружный подшипник и нагружает внутренний. В 
силу изложенного фактический срок службы подшипников для указанной вагонетки в зависи-
мости от условий эксплуатации и состояния рельсового полотна находится в пределах от 4500 
до 280000 ч для наружного подшипника и от 880 до 2200 ч для внутреннего подшипника. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 
Конструктивная схема колеса вагонетки выбрана не совсем правильно из-за того, что не 

учтен характер приложения вертикальных и осевых нагрузок к наружному и внутреннему под-
шипникам колеса. 

Принятые подшипники №7520 и №7522 не обеспечат требуемой долговечности колеса без 
ремонта (замена одного подшипника автоматически ведет к замене и другого подшипника). 

Для увеличения межремонтного периода эксплуатации ходовой части вагонетки ВГ9 (ВГ28) без 
замены подшипников необходимо изменить конструкцию колеса в плане смещения подшипников, 
чтобы уменьшить плечо установки наружного подшипника до значений 65,5≤a≤70 мм, при этом ос-
тавляя сумму плеч неизменной (а+в), либо изменить конструкцию колеса таким образом, чтобы от-
ношение (а/a+b)=0,5…0,54 сохранялось в указанных пределах. Кроме того, для указанной вагонетки 
необходимо применить внутренний подшипник другой серии (например, №7522; С=490000Н; d=110; 
D=240; B=80; №7526; С=380000Н; d=130; D=230; B=64). 

Практически использование предложенных рекомендаций позволит увеличить межремонт-
ный период для колес и сделать сопоставимыми сроки службы наружного и внутреннего под-
шипников колеса без существенного увеличения затрат на модернизацию ходовой части. 
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ПОБУДОВА СТАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОТЛА ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ В САР 
ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ НА ВИХОДІ КОТЛОВОЇ СИСТЕМИ 
 

Побудовано статичну модель котла як об’єкта керування в САР температури теплоносія на виході котлової сис-
теми та отримано його статичні характеристики за керуванням та збуренням 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними задачами. Основним етапом роз-
робки методів та алгоритмів синтезу регуляторів відпуску тепла (РВТ) є побудова моделі сис-
теми теплофікації. Особливістю задачі моделювання є неповнота інформації про структуру та 
параметри об’єкта керування, складність структури та наявність зовнішніх збурюючих впливів.  

У зв’язку з цим, доцільним є побудова окремих моделей елементів системи теплофікації, 
що забезпечують можливість попереднього дослідження процесів в керованій системі теплофі-
кації. Незважаючи на спрощений характер подібних моделей, їх використання, тим не менш, 

                                                 
.  Логінов О.А., Щокін В.П., Кваско М.З., 2012 
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враховує специфіку процесів в системі теплофікації, дозволяє виявити суттєві особливості про-
цесів керування в ній, обґрунтовано підійти до синтезу алгоритмів керування відпуском тепла. 

Аналіз досліджень та публікацій. Як зазначено в [1], відомі три методи автоматичного ре-
гулювання відпуску тепла на опалення: 

за відхиленням температури повітря приміщень; 
за збуренням - зміною температури зовнішнього повітря; 
комбінований (за відхиленням та збуренням). 
Перший спосіб використовується при індивідуальному, а також місцевому (пофасадному) 

регулюванні; другий - основний спосіб - при регулюванні на ТЕЦ та в котельних, який також 
може бути використаний при груповому регулюванні на ЦТП; третій спосіб регулювання може 
використовуватись в індивідуальних теплових пунктах (ІТП). 

Принцип роботи РВТ для контуру опалення полягає в наступному [1]. Блок керування ви-
значає температуру теплоносія, що надходить до системи опалення та температуру зовнішньо-
го повітря. Залежно від обраного графіку залежності температури теплоносія, що надходить до 
системи опалення від температури зовнішнього повітря блок керування визначає необхідне 
значення температури теплоносія, що подається в систему опалення. Блок керування формує 
керуючий сигнал на відкриття регулюючого клапану в момент, коли значення температури те-
плоносія нижче за необхідне значення. 

Блок керування формує сигнал на закриття регулюючого клапану в момент, коли значення 
температури теплоносія нижче за необхідне значення. Блок керування має можливість іденти-
фікувати режими підтримки комфортної та зниженої температури теплоносія в системі опален-
ня за заздалегідь встановленою програмою. 

Постановка задачі. Метою даної роботи є побудова статичної моделі котла за збуренням 
та керуванням, а також подальша розробка САР стабілізації температури повітря в приміщенні 
шляхом контролю температури теплоносія на виході системи теплогенерації (на виході котла). 

Опалювальним котлом [2] є пристрій на основі замкнутого приладу, в в якому теплоносій 
нагрівається до заданої температури та використовується для забезпечення споживачів теплом 
(або теплом разом з гарячим водопостачанням). Основними технічними параметрами котлів є 
номінальна потужність, ККД, використовуємий теплоносій, робочий діапазон температури 
теплоносія, робочий тиск теплоносія, гідравлічний опір котла. 

Відповідно до [3] для житлових будівель дозволяється будівництво прибудованих та дахо-
вих котелень. Зазначені котельні проектуються з використанням водонагрівальних котлів з 
температурою теплоносія (води) до 115°С. Теплова потужність котелень не повинна перевищу-
вати 3 МВт, тиск природного газу, що підведено до котельні - 5 кПа. 

Найбільш часто для житлових будівель застосовуються два температурних опалювальних 
графіки (ТОГ): 105/70 та 95/70. Тобто температура в прямому трубопроводі - 105 або 95 °С, в 
зворотному - 70 °С. В даній роботі для моделювання обрано одноконтурний газовий котел з 
номінальною тепловою потужність 2 МВт та температурним графіком 95/70. 

Основні технічні характеристики котла: 
продуктивність: 25-70 м3/год.; споживання газу: 90-270 м3/год.; 
температура теплоносія на вході котлової системи: 5-70 °С; 
температура теплоносія на виході котлової системи: 37-95 °С. 
Таким чином, узагальненою метою роботи є синтез системи автоматичного контролю та 

стабілізації температури теплоносія на виході з котлової системи на оптимальному рівні. 
Викладення матеріалу та результати. Статичну модель об’єкту [4] отримуємо відповідно 

до залежностей температури теплоносія від подачі газу при фіксованих значеннях подачі теп-
лоносія або навпаки. Може бути використано часткову інформацію, яку в подальшому буде 
екстрапольованоа та інтерпольовано на всю робочу зону. 

З факторів, що впливають на температуру, обираємо два найбільш вагомих: подачу тепло-
носія та подачу газу до котла. Подачу газу приймаємо за збурення, а подачу теплоносія - за ке-
руючий вплив (рис. 1). 
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Температура теплоносія на виході котлової 
системи для забезпечення оптимальних показни-
ків в номінальному режимі повинна підтримува-
тися на рівні 95 °С. При запуску котельної необ-
хідний поступовий її розігрів залежно від темпе-
ратури, яку необхідно отримати на виході [2]. За 

опитуванням наладчиків відомо, що максимально припустимий темп зміни швидкості подачі 
теплоносія при розігріві складає 30 °С/год, а мінімальне значення подачі теплоносія для забез-
печення стабільних температур - 29,75 м3/год. 

Для отримання значення подачі теплоносія при роботі котла в номінальному режимі, ско-
ристаємось  виразом [5] 

wwkaw tcQG  ,      (1) 
де Gw - витрати теплоносія (води) через котел, кг/год.; Qка - теплова продуктивність котла, 
ккал/год.; cw - питома теплоємність води, кДж/кг  °С; ∆tw - різниця температур між прямою та 
зворотною магістралями, °С. Це значення обирається відповідно до ТОГ 95/70 з урахуванням 
необхідної теплової потужності котла. 

Отже, для забезпечення на виході котла значення температури теплоносія 95°С, в номіна-
льному режимі подача теплоносія повинна становити Gw=109,53 м3/год. 

З виразу (2) отримуємо значення подачі газу за фіксованої подачі теплоносія [5] 

ка
p
нwwг QtcG 100 ,      (2) 

де р
нQ - калорійність палива, ккал/м3; ηка - ККД котла. 

 

При значенні Gw=29,75 м3/год., що відповідає мінімальній величині подачі теплоносія в ко-
тлову систему, мінімальна подача газу складатиме Gг=109,53 м3/год. Прийнявши цю величину 
за фіксовану, отримаємо залежність падіння температури теплоносія на виході котла від швид-
кості його подачі (рис. 3). 

 
 

За залежностями (див. рис. 2,3) отримуються статичні характеристики котла, як об’єкта ке-
рування в САР температури теплоносія, що представлені на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Статичні характеристики котла як об’єкта керування в САР температури теплоносія 
 

Отже, отримано вихідні дані для побудови статичної моделі котла (рис. 5) та його статич-
них характеристик за керуванням та збуренням (рис. 6,7). 

 
Рис. 1. Спрощена функціональна схема котла 

 
Рис. 2. Залежність величини подачі газу від подачі  

теплоносія при підтриманні оптимальної температури 
теплоносія на виході котла 95оС 

 
Рис. 3. Залежність падіння температури теплоносія  

на виході котла від швидкості його подачі  
при фіксованій подачі газу Gг=109,53 м3/год 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 103 

 
Рис. 5. Статична модель котла 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Модель та статичні характеристики котла за керуванням 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7. Модель та статичні характеристики котла за збуренням 
 

Висновки та напрям подальших досліджень. Проведені дослідження дозволили розробити 
статичну модель котла та отримати його статичні характеристики за керуванням та збуренням. У по-
дальших дослідженнях передбачено побудову лінійної динамічної моделі котла, як другої складової 
частини динамічної моделі САР температури теплоносія на виході котлової системи. 
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Постановка завдання. При нагріванні металу в печах відбуваються процеси, які 
впливають на подальшу обробку і якість металу. Особливо це стосується заготівель металу, які 
проходять попереднє нагрівання для подальшого кування, пресування, штампування, 
висадження, згинання, навивання пружин. Печі для термічної обробки деталей працюють в 
інтервалі температур (150 – 1350) °С.  

Запропоновані різні способи вирішення задачі керування тепловими процесами. Однак 
головною проблемою є створення адекватної моделі нечутливої до внутрішніх та зовнішніх 
збурень. 

Викладення матеріалу. Промислові печі класифікуються за наступними основними 
ознаками [1]: 

за технологічним призначенням - плавильні, нагрівальні, термічні, випалювальні, сушильні 
і т.ін.; 

за джерелом теплової енергії - полум'яні, електричні; 
за режимом роботи - періодичної й безперервної дії; 
за конструкцією робочої камери - камерні, прохідні, з висувним і з обертовими подами, 

методичні, шахтні й тунельні; 
за способом використання теплоти продуктів, що відходять в результаті згоряння - 

рекуперативні, регенеративні. 
Кожна нагрівальна піч складається з наступних основних частин: топки, робочого простору 

й димоходів, рекуператора, димаря й різних допоміжних пристроїв [2]. 
Камерні печі за конструкцією різноманітні й розділяються на стаціонарні й переносні. У 

стаціонарних печах продукти горіння відводяться вниз, у димоходи, а потім у димар. У переносних 
печах продукти горіння відводяться нагору, під зонт і далі по трубопроводу за межі цеху. 

Переносні печі звичайно виготовляють невеликих розмірів. Вони зручні в експлуатації й 
при ремонті. Для них не потрібно будувати фундаментів і димоходів. У випадку ремонту 
камерну піч забирають мостовим краном, а на її місце ставлять нову. Це скорочує простої 
основного устаткування. 

Очкові печі по конструкції бувають круглі й прямокутні, поворотні й нерухливі 
(неповоротні). Прямокутні неповоротні печі простіші у виготовленні й більші по габаритах, ніж 
обертові очкові печі, і мають тільки одне робоче вікно. 

У печі безперервної дії, вироби завантажуються з однієї сторони печі й за допомогою 
спеціальних механізмів вони пересуваються уздовж печі, а видаються з іншої її сторони. Таким 
чином, завантаження й видача виробів виконується безупинно. Ці печі строго спеціалізовані. У 
них нагріваються завжди ті самі деталі, що піддаються одній й тій же термічній обробці.  

Полум'яні печі відрізняються максимальною універсальністю. У полум'яних печах нагрівають 
(залежно від розмірів і конструкції печі) як дрібні заготівлі, так і злитки вагою до 300 т. Полум'яні 
печі працюють на твердому, у тому числі й пилоподібному, рідкому й газоподібному паливі.  

Найбільш досконалим відносно регулювання й одержання мінімальних втрат від фізичної й 
хімічної неповноти горіння є печі, що працюють на газоподібному паливі. Розпилення рідкого 
палива і його згорання здійснюється за допомогою форсунок, які забезпечують гарне змішання 
палива з повітрям. Для спалювання газоподібного палива застосовуються газові пальники. 
Спалювання пилоподібного палива роблять у спеціальних пристроях, у яких вугільний пил за 
допомогою шнека й повітря подається до пальника. 

При організації спалювання газового палива в печах, особливу увагу необхідно приділяти 
правильному теплообміну в робочій камері печі. 

Для термічної обробки застосовуються камерні, прохідні, вертикальні, муфельні й ванні печі. 
Вибір типу пальників і їх числа визначаються типом і розміром печі, технологією нагрівання й т.п.  

Перегрів призводить до утворення великого розміру зерна сталі і є поправним браком, що 
усувають повторною термообробкою. Пластичні властивості сталі в результаті перегріву 
погіршуються й при деформуванні в ній можуть виникати тріщини. 

Для виробництва високоякісних матеріалів важливо точне дотримання температурного 
режиму в технологічних процесах. Для виміру температури використовують такі прилади [3]: 
пірометри випромінювання: оптичний зі зникаючою ниткою ОППИР-55, радіаційні РП, ПРК-600, 
РАПІР і фотоелектричний ФЭП-3. Межа вимірів температур цих приладів від 400 до 2000°С [4]; 
термопари різної будови, залежно від вимірюваного об'єкта й температурного середовища.  
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При організації спалювання газового палива в печах, особливу увага необхідно приділяти 
правильному теплообміну в робочій камері печі. Витрата газу в печах залежить від їхньої 
конструкції, експлуатаційного стану, режиму роботи, продуктивності й температури газів, що 
йдуть. Всі ці дані впливають на розподіл температури, з необхідними витратами повітря, 
палива й інших параметрів, що впливають на нагрівання металу.  

На даний момент існує багато підходів по автоматизації процесу нагрівання матеріалів в 
пічках. Вони мають різні концепції, математичні моделі, однак всі ці підходи ґрунтуються на 
одній ідеології. Система автоматизації має такі головні функції: 

автоматизований пуск і керування піччю; 
підтримка заданої температури нагрівання в зонах печі; 
підтримка оптимального співвідношення «газ-повітря» для газових пальників; 
підтримка постійного тиску в загальному колекторі повітря, що подається на пальники; 
облік всіх вимірюваних параметрів, запис їх в архів і передача на верхній рівень 

загальноцехової системи диспетчеризації. 
Дані системи будуються з використанням контролерів (наприклад ROC809) які мають 

пристрої для логічного регулювання й керування по заданій послідовності, для архівації даних і 
додатків з декількома комунікаційними портами, ПІД-Регулювання (PID), а також вимірів 
витрати. 

На сьогоднішній день математичне моделювання пічки як об'єкта автоматичного керування 
є актуальним завданням, тому що при створенні нових систем автоматичного керування 
потрібні більш точні моделі, що враховують весь спектр складних процесів при тепловій 
обробки заготівель у печах. Мета автоматизації печі виражається в мінімізації витрат палива, 
підвищенні якості готової продукції й у збільшенні довгострокової експлуатації печі. 

Печі розрізняються конструкцією та методами нагрівання. Тому, кожен тип печі вимагає 
різні підходи до створення математичної моделі.  

Існують підходи до створення математичних моделей, що ґрунтуються на використанні 
фізичних законів процесу нагріву [5]. З погляду фізики й теплотехніки дана модель є вірною. 
Однак використання даних математичних моделей технологічного процесу  як об’єктів 
автоматизації мають деякі особливості. 

1. Використання великої кількості коефіцієнтів моделі. 
2. Параметри об’єкта керування (відповідно коефіцієнти моделі) можуть змінюватися у 

широких межах, що потребує оновлення їх значень у перебігу технологічного процесу та 
відповідної зміни параметрів регуляторів. 

3. Основною метою і результатом роботи регулятора є визначення керуючої дії, а не 
визначення коефіцієнтів моделі, які є тимчасовими даними. 

Останнім часом звертається увага на особливі проблеми створення математичних моделей 
в процесі гідроаерації. Характерними прикладами таких процесів є переміщення мас в 
атмосфері, океанах, а також в закритих об’ємах, наприклад в печах різного типу. Характерним для 
цих процесів є поява в часі та просторі біфуркацій [6] тобто різкої зміни параметрів процесів, від 
незначних коливань зовнішніх факторів та властивостей середовища, навіть в окремих невеликих 
об’ємах. Це призводить до появи аттракторів [7], тобто відносно стабільних утворень, що можуть 
мати різну конфігурацію. Такі явища можуть виникати у нелінійних об’єктах. Одним із типових 
явищ такого роду є вихорі, смерчі і т.п. Одним із найпоширеніших є аттрактор Лоренца [8], який 
був створений при спробі побудови моделі аеродинамічних процесів. Такі процеси часто можуть 
бути непередбачуваними, тому для забезпечення більш надійних результатів керування такими 
процесами, традиційні регулятори можуть виявитися непридатними. 

Зазначені особливості змушують до пошуків нових концепцій створення регуляторів. 
Однією з них є концепція дуального керування [9]. 

Дуальне керування - це форма керування, при якій керуючі впливи служать одночасно для 
вивчення керованого об'єкта й для приведення його до оптимального стану. Дуальне керування 
використовується в таких ситуаціях, коли невідомі рівняння моделі об'єкта.  

Раніше у роботі [10] запропоновано приклад реалізації концепції дуального керування за 
допомогою алгоритму обробки даних, минаючи етап визначення коефіцієнтів моделі. Однак у 
цій роботі не було наведено результатів перевірки дієвості застосування такої концепції. 

Чисельні випробування регулятора, що використовують таку концепцію, показали високу 
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якість перехідних процесів при випадкових змінах параметрів об’єкта і навіть у випадку коли 
об’єкт стає нестійким. Це дає підстави для сподівань, що така концепція може дати позитивні 
результати при керуванні об’єктом, що характеризується точками біфуркації та атракціями. 
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Розглянуто питання застосування у вентильних перетворювачах параметричного керування. Запропоновані 
способи спрощення схем управління. Дано пропозиції щодо направлення подальших досліджень. 

Ключові слова: Вентильний перетворювач, керування. 
  

Проблема та її зв'язок з практичними задачами. Параметричне керування знаходить 
широке застосування в багатьох областях техніки, насамперед там, де безпосереднє одержання 
інформації ускладнене. При керуванні електроприводами постійного струму вимірювання і за-
вдання моменту заміняється завданням струму двигуна, а завдання швидкості замінюється за-
вданням напруги на двигун [1]. 

Інтервал провідного стану вентиля може бути визначений шляхом виміру спадання напру-
ги на напівпровідниковому приладі. У всіх описаних випадках існує однозначний зв'язок між 
вимірюваним параметром і параметром керування, причому в описаних прикладах математич-
ний зв'язок між цими величинами дуже простий. Отже, під параметричним керуванням ми ро-
зуміємо такий алгоритм, при якім шляхом обчислень перебувають параметри керування (цільо-
ві функції керування) на основі виміру інших фізичних параметрів. 

Аналіз досліджень та публікацій. У перетворювальній техніці розробляються й аналізу-
ються джерела електричної енергії, що формують електричні сигнали складного гармонійного 
складу [2]. Залежно від характеру навантажувальних ланцюгів цільовими функціями керування 
може бути стабілізація або регулювання постійної складової вихідних сигналів, певних гармо-
нік спектра вихідних сигналів значення, що діє, причому можливе керування струмом, напру-
гою, або потужністю вихідного сигналу. Вибір варіантів диктується фізичними процесами в 
навантажувальних ланцюгах перетворювальних установок (рухове навантаження, електротер-
мічні установки, освітлення, джерела живлення РЕА і т.ін.). Необхідно відразу відзначити, що 
цільова функція керування, як правило, пов'язана з миттєвими значеннями сигналів на виході 
перетворювача інтегральними співвідношеннями  

середня величина 
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T

o
cep  )()/1( 2 ,       (1) 

де Т - період повторення сигналу f(t). 
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.  Аніськов О.В., Харитонов О.О., Пархоменко Р.О., 2012 
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i-та гармонійна складова (розкладання в ряд Фур'є) 
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активна потужність 
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де р(t) = u(t)  i(t) - миттєва потужність. 
Наведений список можна продовжити.  
Постановка завдання. Наведені вирази показують, що й при безпосередньому обчисленні 

фізичних величин необхідне проведення обчислювальних операцій. При обчисленні зазначених 
величин по наведених формулах у систему автоматичного керування (САК) вноситься запізню-
вання, при цьому підвищується порядок системи [3]. Для відновлення стійкості системи дово-
диться застосовувати коригувальні ланки. При цьому виникає ряд труднощів: 

Операції інтегрування виконані аналоговим способом супроводжуються внесенням погрі-
шностей, викликаних нестабільністю аналогових елементів (конденсатори, операційні підси-
лювачі). Труднощі зростають при змінному періоді повторення, оскільки вирази 1-4 залежать 
від періоду повторення. Інтегрування в цифровому виді може бути здійснене за допомогою ін-
тегруючих АЦП, але подібні пристрої або мають низьку точність, або вимагають складного 
апаратного розв'язку. За іншою версією інтегрування здійснює мікропроцесор, пов'язаний з пе-
ретворювачем, неінтегрируючим АЦП. При цьому процесор завантажується виконанням ру-
тинних операцій, а при підвищенні частоти сигналів знижується точність, оскільки ґратчаста 
функція сигналу, що надходить на процесор, не дає інформації про повний спектр сигналу. [1]. 

Створення перетворювальних установок з підвищеними динамічними властивостями вима-
гає застосування в САК ланок з мінливими, залежно від режиму, коефіцієнтами передач. Та-
кож, і характеристики коригувальних ланок повинні змінюватися. Усе це приводить до усклад-
нення системи керування. 

Викладення матеріалу та результати. Отже, виконання обчислень при здійсненні опера-
цій по формулах 1-5 пов'язане з необхідністю вирішення серйозних технічних проблем. Засто-
сування параметричних способів керування дозволяє спростити побудову системи керування й 
понизити порядок САК: 

1. При побудові систем керування різних типів автономних інверторів потрібне обчислення 
діючого значення вихідної напруги або основної гармоніки вихідного сигналу. Звичайно складні 
обчислення по формулах (2) і (3) замінюються обчисленням середнього значення випрямленого 
вихідного сигналу (модуль сигналу). При цьому враховується, що в ряді перетворювачів ця вели-
чина пов'язана з діючим значенням або основною гармонікою однозначною залежністю (автономні 
інвертори напруги, рис. 1). Причому остання може однозначно залежати від параметра керування 
(одноімпульсне широтноімпульсне регулювання ШІР) або не залежить від параметрів керування 
(багатоімпульсний ШІР і ШІМ) [4], або ця залежність може вважатися однозначної з достатньою 
точністю. Отже, мова йде про параметричну заміну інтегрувальних величин. 

Рис. 1. Структурна схема перетворювача а і приклад 
однозначного зв'язку між основною гармонікою і діючим 
значенням вихідної напруги б 

 

2. Зворотний зв'язок по живлячій напрузі. У ба-
гатьох вентильних перетворювачах, що мають до-
сить жорстку зовнішню характеристику (тобто є 
джерелами напруги), величина вихідної напруги з 

досить високою точністю залежить лише від величини живлячої напруги й параметрів керування 
(кут керування, тривалість провідного стану напівпровідникових приладів). Уведення параметрич-
ного зворотного зв'язку по живлячій напрузі (рис. 2) дозволяє виключити зворотний зв'язок по ви-
хідній напрузі з неминучим інтегруванням сигналу, у такий спосіб знижується порядок САК і, як 
правило, поліпшуються динамічні показники перетворювача. Широко відомі такі розв'язки при 
розробці перетворювачів з живленням від джерела постійної напруги [5]. 
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Рис. 2. Структурна схема перетворювача із жорсткимизовнішніми 
характеристиками а  і його зовнішні характеристики б 

 

3. Зворотний зв'язок по живлячій напрузі при синусої-
дальній живлячій напрузі. У системах керування веденими 
мережею вентильними перетворювачами вертикального 
типу нерідко використовується формування керуючого сиг-
налу з напруги мережі. Це дозволяє стабілізувати вихідну 
напругу при змінах напруги мережі, рис. 3.  

Рис. 3. Структурна схема СК вертикального типу веденого мере-
жею випрямляча а і діаграми її роботи б 

 

Розглянемо трифазний випрямляч, у якого опорна 
напруга формується з лінійної напруги мережі з фазо-
вим зсувом. Вихідна напруга випрямляча Ud= 
kсх U  cosα, де kcx - коефіцієнт, що залежить від схеми 
вентильного комплекту, U - напруга мережі, α - кут ке-

рування. Зміна вихідної напруги при збільшення напруги мережі визначається 
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де UА і UС - фазові напруги мережі.  

При симетричній зміні мережі UА=UВ=UС, 60оп   , тоді 0dU tg          .  

При несиметричних коливаннях мережі розіб'ємо вихідні напруги на три наступні один за 
одним міжкомутаційні інтервали 1-3, знайдемо приріст вихідної напруги на кожному інтервалі 
описаним вище способом і просумуємо. Результуюче відхилення буде дорівнювати нулю. Та-
ким чином, при симетрії живлячих напруг параметричний зворотний зв'язок стабілізує вихідну 
напругу перетворювача на кожному міжкомутаційному інтервалі, при несиметрії мережі стабі-
лізація здійснюється по сумі трьох міжкомутаційних інтервалів. Розрахунки показують, що й у 
цьому випадку параметричний зворотний зв'язок значно послаблює негативний вплив несимет-
рії живлячої мережі на якість вихідної напруги. 

Велике поширення одержали цифрові системи керування вентильними перетворювачами. Для 
зв'язку цифрової системи із силовою частиною використовується система АЦП. Аналого-цифрові 
перетворювачі є інтерфейсним компонентом цифрових систем і їх достаток у системі, а також високі 
вимоги до швидкодії ускладнюють і здорожують систему керування. Застосування параметричних 
способів керування в ряді випадків дозволяє замінити аналого-цифрові перетворювачі вимірниками 
тимчасових інтервалів. Наприклад: в [6] описано побудову випрямляча, у якому залежність вихідної 
напруги від комутаційних процесів і режиму переривчастого струму корегується за допомогою зво-
ротного зв'язку по інтервалу провідності силових тиристорів. Комбінація такого зворотного зв'язку з 
описаним вище параметричним зворотним зв'язком по вхідному сигналу дозволяє стабілізувати вихі-
дний сигнал без застосування інтегруючих ланок і АЦП. 

При побудові систем керування виникає необхідність у контролі як напрямку, так і вели-
чини струмів, що протікають. У першу чергу це стосується перетворювачів, використовуваних 
у режимі джерела струму. У ряді систем керування необхідний контроль множин струмів як у 
зовнішніх, так і у внутрішніх контурах перетворювача. Застосування множин датчиків струму 
ускладнює пристрій керування й знижує його надійність. Разом з тим, застосування параметри-
чних методів керування дозволяє не тільки зменшити число датчиків струму, але й повністю 
виключити їхнє застосування.  
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Висновки. Отже, застосування параметричного керування вентильними перетворювачами 
може сприяти досягненню мети: 

спрощення системи керування за рахунок виключення складних і вузлів, а також елементів, 
що мають принципово обмежену точність і швидкодію, спрощення структури й оптимізація 
параметрів САК. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРІОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ 

Визначено та обґрунтовано періоди дослідження параметрів роботи мережі у розрізі сумарних об’ємів переда-
них даних, сумарної кількості запитів та середньостатистичних швидкостей передачі даних, що дозволять вважати 
статистичні дані достовірними. 

Ключові слова: параметри роботи мережі, період дослідження, оптимізація розподілу файлів, статистичні па-
раметри. 

 

Проблема та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Питання 
ефективного управління даними та підвищення ефективності доступу великої кількості корис-
тувачів до них є актуальними на сучасному етапі. Вирішенню цих питань присвячена велика 
кількість розроблених моделей та методів розподілу файлів серед вузлів комп’ютерної мережі. 
Одним з ключових моментів при застосуванні зазначених моделей та методів є критерії оцінки 
ефективності розподілу файлів, на які вони спираються. Важливою науково-практичною зада-
чею, пов’язаною з удосконаленням зазначених критеріїв, є обґрунтування періодів дослідження 
параметрів мережі, що дозволять вважати статистичні дані достовірними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Детальний аналіз та обґрунтування параметрів 
для дослідження роботи мережі, з метою формулювання критеріїв оцінки ефективності розподілу 
файлів серед вузлів комп’ютерної мережі та вибору параметрів моделі проведено у роботі [1]. Згід-
но результатів зазначеної роботи доцільно зібрати статистичні дані за такими параметрами: 

сумарний об’єм даних переданих по каналах зв’язку у розрізі серверів та джерел запитів, 
що дозволить оцінити динаміку змін потреб користувачів; 

сумарна кількість запитів у розрізі серверів та джерел запитів, що дозволить проаналізува-
ти та оцінити кількість локальних та нелокальних запитів та їх розподіл між серверами; 

середньостатистичні швидкості передачі даних між серверами та джерелами запитів, що дозволить 
проаналізувати та оцінити вплив завантаженості каналів передачі даних іншими мережевими процеса-
ми на якість обслуговування користувачів у випадках локальних та нелокальних запитів. 

Важливим моментом для дослідження зазначених параметрів роботи мережі є визначення 
та обґрунтування періодів дослідження параметрів мережі, що дозволять вважати статистичні 
дані достовірними. 

Виділення перспективних напрямів дослідження. Враховуючи, визначені під час аналізу 
останніх досліджень та публікацій,  параметри роботи мережі, а також специфіку роботи моделі 
оперативного розподілу файлів серед вузлів комп’ютерної мережі, що розглянута у роботі [2], 
як перспективні напрями для дослідження слід виділити визначення та обґрунтування періодів 
дослідження у розрізі трьох зазначених параметрів роботи мережі. Слід зауважити, що для па-

                                                 
.  Коваль М.В., 2012 
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раметру середньостатистичні швидкості передачі даних доцільно проводити дослідження у 
розрізі обробки як локальних так і нелокальних запитів. 

Мета статті. Основною метою дослідження викладеного у статті є визначення та обґрун-
тування періодів дослідження параметрів роботи мережі у розрізі сумарних об’ємів переданих 
даних, сумарної кількості запитів та середньостатистичних швидкостей передачі даних, що до-
зволять вважати статистичні дані достовірними. 

Визначення та обґрунтування періодів дослідження параметрів роботи мережі. Для фор-
мування статистичних даних найбільш зручним є спосіб на основі обробки журналів роботи 
серверів, що входять у виділений логічний сегмент з мережі регіонального рівня [3], за певний 
календарний термін. 

З метою обґрунтування адекватних розмірів періодів дослідження для усіх трьох зазначе-
них параметрів, за якими будуть збиратися та аналізуватися статистичні дані, розглянемо гра-
фіки залежностей їх середніх значень від величини періодів дослідження. Для перших двох па-
раметрів вказані графіки представлені на рис. 1,2. 

       
Рис. 1. Графік залежності середнього об’єму переданих 
даних від величини періоду досліджень 

Рис. 2. Графік залежності середньої кількості запитів 
від величини періоду досліджень 

Варто зазначити, що для перших двох із зазначених параметрів логічно та зручно викорис-
товувати крок дискретизації що дорівнює одній добі роботи системи обслуговування користу-
вачів і для підрахунків брати сумарне значення кожного з параметрів для всієї системи. Тобто, 
у якості одного розрахункового значення, брати сумарний об’єм переданих даних та сумарну 
кількість запитів у всій системі за добу. Такий вибір кроку дискретизації обумовлений значною 
нерівномірністю навантаження на систему обслуговування користувачів протягом доби. 

Аналіз графіків рис. 1,2 показує, що для отримання середніх значень досліджуваних пара-
метрів, які можна вважати стабільними, потрібно провести не менше двадцяти вимірювань.  

Для третього обраного для дослідження параметру, як кроку дискретизації доцільно обрати 
середньостатистичне значення за добу, що обумовлюється тими ж міркуваннями, що й для пе-
рших двох досліджуваних параметрів. Крім того, враховуючи те, що запити у системі обслуго-
вування користувачів розподіляються на дві великі групи, тобто локальні та не локальні, цілком 
логічно, що відповідні графіки середньостатистичних швидкостей обміну даними між сервера-
ми та джерелами запитів для обох випадків побудовані окремо рис. 3,4. Також, для зручності 
порівняння, в обох випадках, див. рис. 3,4 відображено рівну кількість графіків. 

 
Рис. 3. Графік залежності середньостатистичної швид-
кості передачі даних від величини періоду досліджень 
у випадку локальних запитів 

Рис. 4. Графік залежності середньостатистичної 
швидкості передачі даних від величини періоду дослі-
джень у випадку не локальних запитів  

 

Аналіз графіків на рис. 3,4 показує, що для отримання середніх значень досліджуваних парамет-
рів, які можна вважати стабільними, потрібно провести не менше двадцяти п’яти вимірювань. 

Також з усіх чотирьох графіків рис. 1-4 чітко видно, що досліджувані параметри динамічно 
змінюються з плином часу, про що свідчить зміна рівнів стабільних значень. Також це свідчить 
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про те, що постійно змінюються рівень завантаженості каналів передачі даних та потреби кори-
стувачів у використанні інформаційних ресурсів розподілених між серверами, а відповідно і 
якість обслуговування користувачів, з урахуванням того, що інформаційні ресурси розподілені 
між серверами статично. Такий висновок підтверджує необхідність проведення динамічного 
перерозподілу файлів між серверами з метою підвищення якості обслуговування користувачів. 

Висновки. Спираючись на результати усіх вимірювань, цілком логічно та зручно обрати 
величину календарного терміну для дослідження роботи файлових сервісів по обслуговуванню 
запитів користувачів рівну тридцять діб. 

Для більш адекватного дослідження роботи файлових сервісів по обслуговуванню запитів 
користувачів цілком доцільно збирати статистичні дані не за один, а за два календарних термі-
ни. Такий підхід дає можливість  оцінки динаміки змін потреб користувачів та стабільності па-
раметрів, які контролюються. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА СЖАТОГО ВОЗДУХА 
 

Проведен анализ эффективности теплоутилизаторов различного типа, входящих в системы утилизации теплоты 
отходящих газов энергетических установок. Рассмотрены актуальные методы утилизации тепла сжатого воздуха 
современных компрессоров.  

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. В настоящее время очень остро стоит про-
блема истощения запасов традиционных топливных ресурсов, загрязнения окружающей среды, а 
следовательно, вопросам энергосбережения уделяется все более пристальное внимание, все активнее 
изыскиваются различные возможности снижения энергозатрат, разработки и внедрения энергосбере-
гающих технологий, рассматриваются и реализуются, в том числе и с привлечением значительных 
средств, разнообразные схемы, призванные сократить потребление энергии.  

Так, например, на существующем этапе развития и модернизации теплоэнергетики Украи-
ны рассматривается необходимость разработки и внедрения эффективных схем утилизации те-
пла отходящих газов и разного рода охлаждающих жидкостей энергетических установок с це-
лью его последующего использования. Конечно, разработка таких схем возможна только на 
основе новых современных методических подходов к анализу эффективности и оптимальному 
проектированию теплоутилизационного оборудования.  

Не исключением, использование бросового (или отборного) тепла теплотехнических уста-
новок. На многих промышленных предприятиях одними из наиболее мощных источников тако-
го тепла являются воздушные компрессорные станции, многие из которых оснащены высоко-
производительными турбокомпрессорами. В применяемых сегодня типовых системах охлаж-
дения турбокомпрессоров в большинстве случаев тепло, воспринимаемое охлаждающей водой, 
в огромных количествах рассеивается в окружающую среду. В итоге происходит тепловое за-
грязнение окружающей среды, непродуктивно расходуются средства на создание таких не де-
шевых систем, и главное, бесцельно тратится энергия, которую параллельно, зачастую для по-
крытия нужд того же потребителя, вырабатывают генерирующие мощности. Исследование во-
проса утилизации теплоты сжатия компрессорных установок обусловлено и рядом таких объ-
ективных факторов, как большой парк компресорных установок и значительные затраты (до 40-
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45 %) на потребляемую предприятиями электроэнергию; существенные затраты на теплоснаб-
жение и необходимость поиска путей комплексного использования теплоты сжатых газов.  

Анализ исследований и публикаций. Эффективность систем утилизации теплоты в на-
стоящее время оценивается целым рядом критериев, которые предполагают, главным образом, 
один из следующих подходов к их построению: термодинамический, эксергетический, тепло-
технический, технологический, экономический.  

При производстве сжатого воздуха большое количество энергии теряется при охлаждении 
воздуха в промежуточных и концевых охладителях с теплом циркуляционной воды. Количест-
венная оценка этих потерь может быть получена проведением эксергетического анализа пнев-
матических установок. Разработке эксергетического метода оценки совершенства тепловых 
процессов посвящены работы В.М. Бродянского, Г.Д. Бэра, В.А. Кирилина, В.В. Сычева, А.Е. 
Шейдлина, Е.Я. Соколова [1-4]. 

Совершенство тепловых процессов в компрессорных установках при помощи эксергетиче-
ского метода исследовалось в работах В.М. Мурзина, Ю.А. Цейтлина, В. И. Дегтярева, Ю.П. 
Квятковской, А.А. Нестеренко, В.Ф. Линникова [5-7].  

Так, по данным В.М. Мурзина и Ю.А. Цейтлина, опубликованным в работе [5], потери эк-
сергии в первом промежуточном воздухоохладителе составляют 4,7 %, во втором - 5,5 %, в 
концевом воздухоохладителе 5,0 %, что в сумме составляет 15,2 %.  

По данным В.И. Дегтярева [6] суммарные потери эксергии от охлаждения воздуха в порш-
невых компрессорах составляют 15,4 %.  

По данным Ю.П. Квятковской, А.А. Нестеренко, В.Ф. Линникова [7], полученным при 
производственных испытаниях турбокомпрессора К-500-61-5, потери эксергии в первом про-
межуточном воздухоохладителе составляют 2,5 %, во втором - 6,25 %, в концевом воздухоох-
ладителе 10,31 %, а суммарные потери от охлаждения воздуха составляют 19,06 %.  

Таким образом, в среднем, в зависимости от режима работы, с теплом охлаждающей воды 
теряется 15-20 % подводимой к турбокомпрессору энергии. 

В статье В.Б. Скрыпникова [8] дана оценка эффективности энергосбережения с анализом 
коэффициентов использования теплоты и энергетических КПД. Предложен термодинамиче-
ский коэффициент эффективности работы системы охлаждения компрессорной установки. По 
возрастанию значения величины данного коэффициента предложено выделить три группы ути-
лизации тепла сжатого воздуха: 

прямая утилизация тепла при непосредственном нагреве теплоносителя. Область примене-
ния - системы теплоснабжения (вентиляция, горячее водоснабжения) и технологические систе-
мы; 

системы с трансформаторами теплоты. Основной элемент этой группы - энергетические 
циклы с газовой турбиной, холодильные машины, абсорбционные холодильные машины; 

теплонаносные установки с системами утилизации теплоты сжатого воздуха. 
Повышению эффективности производства пневматической энергии путем прямого исполь-

зования тепла, отбираемого при промежуточном и концевом охлаждении сжатого воздуха, по-
священы работы В.Б. Скрыпникова, В.И. Дегтярева, Ф.И. Федорова, В.П. Парфенова, И.А. Ян-
варева, Г.П. Герасименко [9-14], и др.   

Прямое использование тепла циркуляционной воды затруднено, вследствие ее невысокой темпе-
ратуры, как правило, обычно ее температура не превышает 35оC. Поэтому, необходима замена суще-
ствующих воздухоохладителей или их доработка, либо переход к воздушному охлаждению. 

Схема утилизации с двухсекционным отбором теплоты разработана В.Б. Скрыпниковым. 
Предложено разделить секции промежуточных воздухоохладителей турбокомпрессора. Суть 
данного метода заключается в отводе первой секцией тепла с более высоким потенциалом для 
последующего использования в системе отопления и горячего водоснабжения, во второй сек-
ции производится охлаждение сжатого воздуха до необходимого уровня. Для реализации дан-
ного метода предложено либо заменить воздухоохладители, либо переоборудовать сущест-
вующие. Недостатком такого способа является сезонность использования тепла. 

В.И. Дегтяревым и Ю.И. Федоровым разработан принципиально новый воздухоохлади-
тель-утилизатор [10, 11], который решает задачу повышения потенциала отбираемой теплоты, 
(охлаждающая вода нагревается на 50-60 оC). Достигается это в результате использования эф-
фекта сверхтеплопроводимости тепловых труб. Наибольшая эффективность охлаждения сжато-
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го воздуха и утилизации теплоты достигается наличием у воздухоохладителя двух зон конден-
сации: тепловой и воздушной. Такая конструкция применена в качестве концевого воздухоох-
ладителя турбокомпрессора К-500-61-5 на шахте «Красный профинтерн». Теплота охлаждаю-
щего воздуха использовалась для обогрева ствола, горячая вода для бытовых нужд. В зимний 
период воздухоохладитель работает в основном с воздушной зоной, летом - с водяной. 

Оценка тепловой эффективности при утилизации тепла при охлаждении сжатого воздуха 
проведена в работах В.П. Парфенова, И.А. Янтарева [12, 13], а также В.Б. Скрыпникова [9]. 

В работе В.П. Парфенова [12] проведен анализ влияния охлаждения на термодинамиче-
скую эффективность многоступенчатой компрессорной установки. Метод расчета конечных 
температур теплообменивающихся сред при комбинированном охлаждении сжатых газов в 
компрессорных установках приведен в статье В.П. Парфенова и И.А. Январева [13].  

Применение метода прямой утилизации тепла зависит от необходимости наличия потреби-
теля данной тепловой энергии в непосредственной близости от компрессорной станции. Это 
объясняется небольшим энергетическим потенциалом данного вторичного энергоресурса и, как 
следствие, невозможностью его транспортировки на большие расстояния. 

Изложение материала и результаты. В работе Г.П. Герасименко [14] предложено разделить 
секции двухсекционных промежуточных воздухоохладителей турбокомпрессора К500-61-1. Тепло 
от горячего воздуха, поступающего в первую секцию - использовать в бромистолитиевых абсорб-
ционных холодильных агрегатах АБХА-2500, работающих при довольно низких температурах те-
плоносителя (80 оC, и более). Вторые секции воздухоохладителей охлаждаются традиционным 
способом. Тепловой режим турбокомпрессора практически не изменяется. Экономия мощности 
в системе охлаждения воздуха за счет утилизации тепла, отбираемого от сжатого воздуха в од-
ном турбокомпрессоре, составит около 190 кВт, т.е. с учетом этого обстоятельства КПД ком-
прессорной установки увеличится примерно на 6,5%.  

Вариант применения тепловых насосов для использования низкопотенциальной теплоты обо-
ротной воды поршневых компрессоров рассматривается в работах [15,16]. Для этого, в 1990 г. в зда-
нии компрессорной станции шахты «Ключевская» ПО «Кизелуголь» были смонтированы две холо-
дильные установки ПХУ-50, предназначенные для работы в режиме теплового насоса. Градирня из 
системы охлаждения исключена. Нагретая в конденсаторе вода подавалась в систему низкотемпера-
турного отопления для обогревания промышленных зданий и объектов социально-культурного на-
значения. Разность между расходом топлива, потребляемого котельной, и топлива, необходимого для 
выработки электроэнергии, затрачиваемой на привод теплонасосной установки составила 52-68 %.  

В работе [15], наряду с применением тепловых насосов, предложено промежуточное охла-
ждение сжатого воздуха проводить до экономически оправданного уровня, разработана мето-
дика расчета оптимальной температуры на входе в цилиндр высокого давления поршневого 
компрессора, а также схема системы охлаждения с тепловым насосом и автоматическим под-
держанием оптимальной температуры воздуха. 

Схема утилизации тепла сжатого воздуха с тепловыми насосами и автоматическим регули-
рованием разработана также в работе [17].  

Теплонасосные установки (ТНУ) используют естественную возобновляемую низкопотен-
циальную тепловую энергию окружающей среды (воды, воздуха, грунта) и повышают потенци-
ал основного теплоносителя до более высокого уровня, затрачивая при этом в несколько раз 
меньше первичной энергии или органического топлива. Теплонасосные установки работают по 
термодинамическому циклу Карно, в котором рабочей жидкостью служат низкотемпературные 
жидкости. Перенос теплоты от источника низкого потенциала на более высокий температур-
ный уровень осуществляется подводом механической энергии в компрессоре (парокомпресси-
онные ТНУ) или дополнительным подводом теплоты (в абсорбционных ТНУ). В компрессион-
ных установках отбор низкотемпературного тепла осуществляется специальным агентом, а по-
вышение потенциала тепла - путем механического сжатия его в компрессоре. После охлажде-
ния рабочего агента (отдачи тепла потребителю) для повторения цикла производится его рас-
ширение (дросселирование), при котором теплосодержание рабочего агента снижается ниже 
параметров отбираемого низкотемпературного тепла. 

Применение ТНУ в системах теплоснабжения - одно из важнейших пересечений техники 
низких температур с теплоэнергетикой, что приводит к энергосбережению и защите окружаю-
щей среды за счет сокращения выбросов СО2 и NOx в атмосферу. Применение ТНУ весьма пер-
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спективно в комбинированных системах теплоснабжения и позволяет оптимизировать параме-
тры сопрягаемых систем, а также достигать наиболее высоких экономических показателей. 

Тепловые насосы парокомпрессорного типа в промышленных, экономически развитых 
странах используются достаточно широко и доказали свою энергетическую и экологическую 
эффективность. Это единственные устройства, которые осуществляют процесс переноса тепло-
ты с низкотемпературного уровня на более высокий температурный уровень потребителя, вов-
лекая в полезный оборот неиспользуемую природную и техногенную теплоту. 

Применение теплонасосной технологии утилизации тепла, отводимого от сжатого воздуха 
в компрессорных установках, позволяет почти в 2 раза снизить стоимость его выработки, кото-
рая уменьшается при увеличении температуры охлаждающей воды. Так, например, при работе 
турбокомпрессора К-250-61-5 можно утилизировать 1400-1550 кВт тепла и получить прибыль в 
размере около 3100 тыс. грн/год [18].  

В то же время, применение методов с трансформаторами теплоты и теплонаносными уста-
новками требует больших капитальных затрат из-за высокой стоимости соответствующего 
оборудования, срок окупаемости, при этом, будет значительным из-за низкого энергетического 
потенциала данного вторичного энергоресурса. 

В процессе сжатия большая часть затраченной энергии преобразуется в тепло, при этом ос-
новная часть тепла рассеивается через масляную систему. При установке дополнительного 
блока рекуперации энергии 70 % потребленной энергии может быть возвращено в виде горячей 
воды с температурой 80 оС. При использовании блока рекуперации энергии общая стоимость 
компрессорной системы может быть уменьшена на 40 %.  

Необходимым условием для применения данной системы является наличие постоянного 
потребителя горячей воды. Система работает особенно эффективно, если она позволяет по-
крыть не более 30-50 % потребности в горячей воде.  

Не стоит забывать, что тепло, получаемое в результате работы компрессора - это побочный 
продукт. При остановках компрессора, при снижении потребления сжатого воздуха соответственно 
снижается и выработка тепла. Поэтому даже если тепла от компрессора достаточно для удовлетво-
рения 100 % потребностей в горячей воде, не стоит отказываться от основного источника тепла. 
Кроме того, возможен более простой способ использования тепла от компрессора. При установке 
компрессора с воздушным охлаждением можно использовать горячий воздух контура охлаждения 
для отопления соседних помещений. В этом случае горячий воздух в летнее время выбрасывается 
на улицу, а в холодное - в отапливаемые помещения. На практике такой тип установки компрессо-
ров можно увидеть на Заводе порошковой металлургии им. Войкова, где два компрессора с уста-
новленной мощностью 160 кВт каждый отапливают цех прессов. 

Производя сжатие воздуха, компрессор выделяет тепло. С уменьшением объема воздуха 
происходит концентрация тепловой энергии, а избыток тепла выводится из компрессора до по-
падания воздуха в трубопроводную систему. Для отвода нужного количества избыточного теп-
ла в каждой установке по производству сжатого воздуха необходимо обеспечивать охлаждение. 
Охлаждение осуществляется либо наружным воздухом, либо водой из городской водопровод-
ной сети либо технической водой, движущейся по открытой или замкнутой системе [19]. 

Во многих установках, производящих сжатый воздух, возможность сбережения энергии 
путем ее рекуперации значительна, но зачастую не используется. В большинстве отраслей про-
мышленности расходы на энергию в цене сжатого воздуха составляют практически 80%. 

В крупногабаритных безмасляных винтовых компрессорах можно рекуперировать до 94% 
поставляемой компрессором энергии в виде горячей воды с температурой 90°С. Целесообраз-
ность рекуперации очевидна, а мероприятия по сбережению энергии характеризуются быстрой 
экономической отдачей. 

Предположим, что компрессорная централь на большом предприятии потребляет 250 кВт в 
течение 8000 ч/год, что соответствует 2 млн кВт·ч/год. Отсюда следует, что весьма рациональ-
но рекуперировать это тепло в виде горячей воды или горячего воздуха. 

Срок оправдания затрат на рекуперацию энергии обычно составляет не более 1-3 лет. Кроме то-
го, рекуперация энергии с помощью замкнутой системы охлаждения повышает надежность и увели-
чивает срок службы компрессора, за счет улучшения условий эксплуатации компрессора - поддержа-
нию в компрессоре постоянной температуры и использованию большого количества охлаждающей 
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воды. В странах Северной Европы, самых передовых странах в области рекуперации энергии, уже 
давно используется горячая вода, поступающая от компрессоров. 

В настоящее время большинство компрессоров позволяют подключать стандартное обору-
дование для рекуперации энергии. 

Практически вся энергия, поставляемая в компрессорную установку, преобразуется в теп-
ло. Чем больше энергии можно рекуперировать и использовать в других процессах, тем выше 
эффективность системы. 

Чем выше температура воды, отводимой от компрессора, тем больше степень рекуперации. 
Охлаждающая вода температурой:  

30-5 0 ºС может использоваться для предварительного нагрева водопроводной воды, тех-
нической воды, подаваемого воздуха;  

40-60 ºС - для горячей водопроводной воды;  
60-90 ºС - для обогрева зданий посредством параллельных линий и нагрева обратной воды 

котла-подогревателя.  
Во многих случаях можно рекуперировать более 90 % энергии при условии, что охлажде-

ние компрессорной установки выполнено тщательно. Решающими факторами в этом случае 
являются работа системы охлаждения, расстояние до места потребления тепла, степень и про-
должительность потребности в тепловой энергии. 

Существует также возможность координированной рекуперации энергии, поступающей из 
нескольких технологических процессов.  

Однако, при наличии довольно широких возможностей утилизации, причин невнимания к 
источнику энергии в виде сбросного тепла разнообразных систем охлаждения достаточно мно-
го [20]. При этом еще недавно основными были объективные причины – чрезвычайно большие 
массо-габаритные характеристики первичных средств съема тепла, т.е теплообменников, и их, в 
значительной мере обусловленная этим, высокая стоимость и сложность компоновки на объек-
те. Кроме того, сдерживающим фактором являлась дороговизна тепловых насосов, призванных 
превратить бросовое низкопотенциальное тепло, повысив его температурный уровень, в про-
дукт, подлежащий дальнейшему использованию. С сожалением следует отметить, что на сего-
дня, несмотря на то, что среди этих причин уже практически нет объективных, процесс энерго-
сбережения путем повторного использования рассматриваемого тепла остается на точке замер-
зания. Сейчас большинство причин не достаточно активного использования этих вторичных 
ресурсов лежит уже в субъективной плоскости. Это как косность мышления, так и отсутствие 
знаний о современных технических устройствах, способных эффективно решать такие задачи. 
Отсутствие в прежние годы эффективных теплопередающих аппаратов, особенно для вязких 
жидкостей, наряду с отсутствием эффективных тепловых насосов объективно препятствовало 
энергосбережению путем утилизации сбросного тепла. На сегодня такие устройства существу-
ют и рассмотрению таковых посвящаются многие настоящие научные исследования.  

Выводы. Один из путей улучшения технико-экономических показателей оборудования - 
применение эффективных методов энергосбережения. Современные технологии, основанные 
на снижении энергетических потерь, присущих действующим теплоэнергетическим установ-
кам, могут давать большую экономию, чем другие технические решения, направленные на по-
вышение эффективности теплотехнических процессов. Энергосбережение и оптимизация сис-
тем производства и распределения тепловой и электрической энергии, корректировка энергети-
ческих и водных балансов позволяют улучшить перспективы развития теплоэнергетики и по-
высить технико-экономические показатели.  
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РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ  
ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ У СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW 

 

Розроблено функціональну схему, яка детально показує взаємозв’язки між конструктивними блоками при-
строю. Складено модель у програмному середовищі LabVIEW 8.6. Процес вимірювання вологості та її контроль 
промодельовано з урахуванням особливостей, що можуть виникнути при роботі пристрою за різних умов та відпові-
дно до поставлених завдань регулювання. 
 

Аналіз існуючих пристроїв, їх переваги та недоліки. Пристрої вимірювання вологості 
необхідні як у сфері загального призначення (басейни, жилі та офісні приміщення, магазини, 
лікарні), так і у спеціалізованих галузях (текстильна, картонно-паперова промисловість, садів-
ництво, клімат-контроль спеціальних складських приміщень у сільському господарстві, метео-
рологія, екологічні вимірювання). Відносну вологість повітря можна виміряти прямим або не-
прямим методами. Вимірювання прямим методом - це використання спеціальних вимірюваль-
них пристроїв, основними з яких у наш час є: LiCl-гігрометри, психрометри, гігрометри інфра-
червоного випромінювання, волосяні гігрометри, пружинні гігрометри [1]. LiCl-гігрометри ви-
користовуються для неперервного вимірювання вологості в широкому діапазоні температур (-
20…+60 ºС), мають стійкість до дії агресивного середовища та пилу. Але, разом з тим, вони 
мають достатньо велику інерційність при вимірюванні (тривалість встановлення показів дося-
гає декількох хвилин). Психрометри мають широке застосування у багатьох сферах господарс-
тва. Недоліками їх є неможливість використання у системах автоматичного контролю (дискре-
тність зняття показів психрометра дасть похибку вимірювання, яка може сягати 20 %). Гігроме-
три інфрачервоного випромінювання є надзвичайно точними та в них передбачено цифровий 
вихід у систему регулювання. Втім ці пристрої мають високочутливий газоаналізатор, який в 
наш час має дуже високу вартість і тому використання даних пристроїв є обмеженим. Волося-
ний та пружинний гігрометри є найпростішими пристроями вимірювання вологості з похибкою 
вимірювання до 5 % та неможливістю підключення у систему регулювання. Непрямий метод 
базується на вимірюванні вологості за допомогою датчика, що має високу точність вимірюван-
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ня. Цей датчик перетворює значення виміряної вологості у певну еквівалентну електричну ве-
личину (наприклад, напругу), яка може надходити до кіл регулювання і, у вигляді цифрової ін-
дикації, виводитись на екран монітора або дисплея оператора. Даний принцип вимірювання є 
найбільш доцільнішим, оскільки може бути застосований за будь-яких умов навколишнього 
середовища без застосування складних та дорогих схемних рішень. 

Постановка завдання. Виникає необхідність у розробці моделі та проведення імітації ро-
боти такого пристрою. Конструктивно він повинен складатись із власне пристрою і схеми дат-
чика та проводити не тільки індикацію виміряного значення, але і сигналізацію за допомогою 
світлодіодів про задовільність або незадовільність виміряного значення вологості відповідно до 
необхідних умов, що також мають задаватись (оператором або із розрахунку системою регулю-
вання). 

Викладення матеріалу. Схема датчика вологості спирається на принцип перетворення ве-
личини вологості на еквівалентне значення ємності. Тобто датчик вологості представлений 
конденсатором із змінною величиною ємності. Схему датчика зручно реалізувати на основі 
властивостей ємності. Дія ємнісних датчиків базується на залежності ємності конденсатора С 
від площі пластин S, відстані між ними d та діелектричної проникності середовища  

,o dSC        (1) 

де o
12

0 1085,8   Ф/м - електрична стала. 
Принцип дії ємнісного датчика такий. У процесі роботи водяна пара проникає через верх-

ню пористу обкладку конденсатора (рис. 1) і врівноважується з оточуючим газом. Одночасно 
ця обкладка захищає електричні процеси, що протікають у полімерному шарі (THERMOSET 
POLYMER), від зовнішньої фізичної дії (світло, електромагнітне випромінювання).  

Рис. 1. Загальна структура датчика-ємності 
 

Шар полімеру, що покриває пористий (у даному випадку 
платиновий) електрод зверху (PORCUS PLATINUM LAYER) 
служить захистом конденсатора від пилу, бруду та різноманіт-
них масел. Така потужна фільтраційна система, з одного боку, 
забезпечує датчику тривалу безперервну роботу в умовах си-
льного забруднення оточуючого середовища, з іншого - знижує 
час перетворення величин. Зміна величини ємності у даному 
датчику відбувається за рахунок зміни діелектричної проник-

ності у середовищі датчика. Для того, щоб процес зміни ємності від зміни вологості зафіксува-
ти шляхом зміни електричних величин, цей датчик вмикають у спеціальну схему датчика-
генератора. У цій схемі зміна значення ємності конденсатора регіструється зміною частоти ім-
пульсів генератора, у коливальний контур якого і увімкнений датчик [2]. 

Найпростіша схема генератора імпульсів може бути зібрана на основі мультивібратора 
(рис. 2). Він служить для генерування коливань формою, що відрізняється від синусоїдальної. 
Найчастіше мультивібратор має накопичувач енергії (у даному випадку представлений конден-
сатором) і електронний ключ, перемикання якого зумовлене запасом енергії у накопичувачі.  

Мультивібратор зібрано на транзисторах VT1 та 
VT2 (каскади підсилення з сумісним емітером). Пара-
лельно конденсатору С1 підключається ємнісний да-
тчик С3. Також у схему вмикаються додаткові опори 
RБ1 і RБ2 та RК1 і RК2. Значення опорів, що увімкнені у 
бази та колектори транзисторів є рівними. Тому схе-
ма є повністю симетричною. 

Технічні вимоги, що висуваються пристрою ви-
мірювання і контролю вологості, та які враховано при 

його розробці, є:  
лінійність характеристик (максимальне наближення до лінійної залежності вхідної та вихі-

дної величини пристрою);  
висока точність вимірювання (похибка при вимірюванні має бути нульовою або близькою 

до неї);  
висока чутливість пристрою (має реагувати на найменшу зміну вимірюваної величини);  

 
 

Рис. 2. Увімкнення датчика вологості  
до схеми мультивібратора 
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надійність роботи (повинна бути відсутньою дія сторонніх чинників, відсутність коливань 
напруги живлення, надійне закріплення усіх складових блоків пристрою, відсутність зворотної 
дії на датчик-ємність);  

забезпечення характеристик упродовж тривалого часу використання. 
Отже, функціональна схема пристрою вимірювання і контролю вологості повітря показана на 

рис. 3 (ПЧН - блок перетворення частоти імпульсів у напругу). Маємо, що найпершим функціональ-
ним елементом пристрою є датчик-ємність, який змінює значення своєї ємності С3 у відповідністю із 
вологістю повітря. Цю залежність будемо представляти у вигляді співвідношення 

C3= Кдатчика-ємності,     (2) 
де Кдатчика-ємності - передатний коефіцієнт, що зв’язує вологість повітря та значення ємності дат-
чика. Залежність діелектричної проникності датчика-ємності від вологості повітря описується 
наступним співвідношенням 

),01,01(    K       (3) 

де К=0,0210-9 - умовний коефіцієнт зв’язку діелектричної проникності та вологості повітря [3]. 
Тоді прийнявши значення S=225 мм2 та d= 2мм [4] і підставивши вирази (1) і (3) у вираз (2) 
отримаємо рівняння залежності величини ємності від вологості повітря у даний момент часу 

C3=22-0,2.       (4) 
Рис. 3. Функціональна схема пристрою вимі-

рювання вологості 
 

Датчик-ємність вмикається у схему му-
льтивібратора (датчика-генератора), вихід-
ним сигналом якої є частота імпульсів, що 
відповідає значенню вологості . Значення 
ємності С3 впливає на тривалість паузи при 
відкритому транзисторі VT2 

).(7,0 311 CCRt Бп        (5) 
Тривалість імпульсів буде залишатись незмінною (оскільки залежить від незмінних у часі 

параметрів схеми) 
.7,0 22CRt Бі     (6) 

Отже, регулювання частоти імпульсів на виході датчика-генератора буде здійснюватись шляхом 
зміни шпаруватості імпульсів (тривалість імпульсів змінюється, час паузи залишається постійним). 
Тоді значення частоти імпульсів на виході схеми можна обчислити 

.
))((4,1

11

21312 CRCCRtt
f

ББіп 



     (7) 

Враховуючи, що рівні значення опорів RБ1 і RБ2 та ємностей С1 і С2, остаточно будемо мати 

.
)2(

714,0

312 CCR
f

Б 
       (8) 

Згідно з [5] обираємо номінали елементів схеми мультивібратора: 1) 121  KK RR  кОм; 2) 

121  ÁÁ RR  кОм; 3) 1021  ÑÑ  мкФ. Шпаруватість імпульсів буде знаходитись як 

%.100



ni

i

tt

t
       (9) 

Моделювання генератора імпульсів прямокутної форми здійснено за допомогою базового 
компонента LabVIEW Signal Generator, що має наступне призначення своїх виводів: 1) duration 
- тривалість імпульсів (розраховуємо за формулою (6); 2) signal type - тип вихідного сигналу 
(обираємо square (прямокутний)); 3) # of samples - кількість точок вимірювання; 4) frequency – 
завдання частоти (отримуємо з блоків розрахунку); 5) amplitude - амплітуда сигналу (10±0,5 В); 
6) duty cycle - шпаруватість (розраховуємо у відповідному блоці за формулою (9). Для наочнос-
ті показань імпульсів поставлено дільник, який дозволяє пропорційно зменшувати частоту ім-
пульсів з датчика-генератора та спостерігати зміни безпосередньо на екрані осцилографу. Від-
хилення напруги живлення схеми датчика-генератора впливає на роботу пристрою в цілому 
оскільки від неї залежить частота імпульсів на виході датчика-генератора, тому необхідне мати 
додаткове джерело живлення (наприклад, ще одну батарею або незалежне джерело) для відпо-

повітря 


датчик-ємність
С3

датчик-генератор блок ПЧН
f

блок індикації

та сигналізації 
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відності умовам надійності. Відповідно передбачається необхідна сигналізація про спрацюван-
ня додаткового джерела живлення і необхідність заміни або ремонту основного. 

Отриману частоту імпульсів необхідно також вимірювати. Для цього необхідний блок 
ПЧН. Умовно його передатна залежність буде мати вигляд 

,fKU ПЧНпристрою        (10) 

де КПЧН коефіцієнт передачі блоку ПЧН. ПЧН має перетворювати значення частоти імпульсів 
від датчика генератора у значення напруги у діапазоні від 0 до 10 В (залежно від відповідного 
значення вологості). Залежність між частотою імпульсів та напругою на виході пристрою 
отримаємо за допомогою методу найменших квадратів, який широко використовується для 
знаходження наближених функцій. У результаті проведених розрахунків отримано 

  .271442  ffU пристрою        (11) 

З урахуванням усіх наведених викладок отримуємо зовнішню характеристику пристрою 
вимірювання вологості повітря, яку показано на рис. 4. 

Рис. 4. Зовнішня характеристика пристрою 
 

Блок індикації та сигналізації має виводити усі необхідні да-
ні про стан змінних пристрою: 

ємності датчика С3, частоти імпульсів на виході датчика-
генератора , напруги пристрою на виході ПЧН Uпристрою, кінце-
ве значення вимірюваної вологості . Також даний блок має 
здійснювати сигналізацію про нормальне чи ненормальне зна-
чення вологості та стан джерела живлення. Передбачається за-
вдання певного діапазону допустимих значень - верхньої та 

нижньої допустимих меж. За допомогою елементів порів-
няння відбуваються необхідні перевірки і, в залежності від отри-

маних результатів (входження або невходження виміряного значення у необхідний заданий 
оператором діапазон), відбувається свічення відповідного індикатора: 1) зелений - виміряна 
величина входить до заданого діапазону; 2) синій - виміряна величина менша за задану нижню 
межу діапазону вимірювання; 3) червоний - виміряна величина більша за верхню задану межу. 

Моделювання роботи. Відповідно до розроблених аналітично блоків для отримання моде-
лі у програмному середовищі LabVIEW проведено їх відтворення та з'єднання.  

 
 

Рис. 5. Фронтальна панель при моделюванні входження  
значення вологості у заданий діапазон вимірювання 

Рис. 6. Фронтальна панель при моделюванні випадку, 
коли значення вологості нижче нижньої межі діапазону 
вимірювання та увімкнене додаткове джерело живлення 

У результаті отримуємо блок-діаграму пристрою вимірювання вологості, що показана на 
рис. 8. Керування його роботою проводиться через фронтальну панель (рис. 5-7). На ній маємо 
усі необхідні індикатори та ручки задання величин. Робота пристрою починається із задання 
верхньої та нижньої межі діапазону вимірювання вологості повітря (40 і 70 % відповідно). Далі 
встановлюється значення вологості у даний момент часу таке, щоб воно входило та не входило 
у діапазон вимірювання (рис. 5 - 50 %, рис. 6 - 30 % (додатково моделюємо зниження напруги 
живлення до значення 9 В), рис. 7 - 80 %). Проводимо моделювання. Отримуємо, що у першому 
випадку значення на індикаторі виміряної вологості дорівнює 50 % і горить зелений світлодіод, 
що вказує на входження до діапазону вимірювання, тобто пристрій спрацював правильно. На 
рис. 6 горить синій світлодіод, та світлодіод, що сигналізує увімкнення додаткового джерела 
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живлення та індикатор показує значення 30 %. На рис.7 все проходить аналогічно – горить не-
обхідний червоний світлодіод та індикатор показує 80 %. 

 
 

Рис. 7. Фронтальна панель при моделюванні випадку,  
коли значення вологості вище верхньої межі діапазону вимірювання 

 
Рис. 8. Модель пристрою вимірювання вологості на блок-діаграмі 

 

Висновки. Розглянутий датчик з непрямим методом вимірювання вологості повітря може 
бути застосований як у спеціалізованих технологічних процесах, так і у приміщеннях загально-
го призначення, що мають систему «розумний дім», оскільки похибка вимірювання визначаєть-
ся процесами перетворення електричних величини і не перевищує 0,1 %. Розроблена модель 
пристрою дозволяє повністю імітувати його роботу - вимірювати вологість повітря у діапазоні 
від 0 до 100 %, задавати діапазон допустимих значень виходячи з умов, які необхідні у даний 
момент часу, та сигналізувати про відхилення від діапазону і заміну або полагодження основ-
ного джерела живлення пристрою. 
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УДК 004.896: 021 

А.В. АЗАРЯН., аспирантка, ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРВОЙ СТАДИЕЙ ОБОГАЩЕНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ КВАРЦИТОВ 

Рассмотрены вопросы применения алгоритма принятия решений для управления процессами обогащения маг-
нетитовых кварцитов с использованием элементов нечеткой логики на примере предложенной СППР. 

 

Актуальность проблемы и ее связь с научными и практическими задачами. На сегодняш-
ний день информационные технологии находят свое применение практически во всех областях дея-
тельности человека: в промышленности, процессе обучения, управлении сложными технологически-
ми объектами, прогнозировании, проектировании и т.д. Это обусловлено тем, что информационные 
технологии предоставляют широкий спектр возможностей и инструментов для реализации постав-
ленных задач, позволяющих значительно повысить эффективность выполняемых операций, точность 
измерений и вычислений благодаря использованию сложных математических моделей. Применение 
принципов нечеткой логики позволяет решить те задачи, которые невозможно реализовать с исполь-
зованием четких фиксированных алгоритмов и данных. 

Рудобогатительная фабрика является сложным для управления объектом с достаточно интенсив-
ными потоками данных. Наличие рециклов значительно усложняет процесс контроля физико-
механических и химико-минералогических параметров исходного рудного сырья. Например, измене-
ние рецикла первой стадии передается в последующие, и процесс обогащения руды в технологиче-
ской линии нарушается. Также инерционность данного объекта оказывает значительное влияние на 
процесс обогащения - разница во времени между поступлением рудопотока на вход и получением 
концентрата на выходе может достигать двух часов. Очевидно, что в таком случае при изменении 
физико-механических или химико-минералогических показателей рудного сырья ожидаются значи-
тельные потери по качеству продукции, и, следовательно, убытки для горнообогатительного пред-
приятия. Следовательно, актуальным заданием является разработка обобщенного алгоритма приня-
тия решений для управления первой стадией обогащения магнетитовых кварцитов [1]. 

Анализ исследований и публикаций. На сегодня известно множество интеллектуальных 
систем принятия решений, применяемых, в частности, в горной промышленности как Украины, 
так и за рубежом. Наиболее известными из них являются: экспертные системы PROSPECTOR, 
MUD, LITHO, ELAS, DRILLING ADVISOR, DIPMETER ADVISOR [2]; геоинформационная 
система K-MINE [3]; комплексная система контроля и управления технологическими процес-
сами ГОКа («Saturn® Data International», Украина) [4]. Однако ни одна из перечисленных сис-
тем не решает в полной мере задачи по повышению и стабилизации качества продукции в про-
цессе обогащения магнетитовых кварцитов, контролю и управлению основными технологиче-
скими параметрами рудопотока и объектов на 1й стадии. 

Постановка задачи. На данный момент на рудообогатительных фабриках управляющие 
воздействия весьма ограничены и проявляются в виде регулирования скорости движения кон-
вейерной ленты с сырьем, подачи рудопотока и воды в мельницу и изменении плотности слива 
в классификаторе. Это связано со сложностью прямого контроля (с помощью датчиков и кон-
тролирующих приборов) некоторых параметров рудного сырья, а именно - степени измельче-
ния, крепостью, абразивностью и др.  

Возможно получение вышеперечисленных данных благодаря геологической разведке, оп-
робованию в карьере, при транспортировке рудного сырья в хранилища, химического анализа и 
др. Однако данная информация может быть непригодна для использования из-за ряда причин: 

значительного запаздывания по времени; 
низкой точности, обусловленной погрешностями, возникшими в результате косвенных расчетов; 
случайного характера процессов рудообогатительной фабрики (значительные колебания 

физико-механических и химических характеристик рудного сырья). 
Для решения данной задачи может быть предложен подход, включающий в себя использо-

вание принципов нечеткой логики и нейросетевых структур. В данной статье будут изложены 
потенциально возможные научные подходы по построению обобщенного алгоритма принятия 
решений для управления первой стадией обогащения магнетитовых кварцитов. 
                                                 
.  Азарян А.В., 2012 
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Изложение основных материалов статьи и результаты. На выход и качество концентра-
та влияет большое количество факторов - физико-механические и химические параметры руды 
на входе (содержание железа общего и магнитного в исходной руде, класс крупности при пода-
че руды в классификатор, абразивность руды, объемный и удельный вес рудопотока). Поэтому 
целесообразным является учет данных параметров в математической модели управления рудо-
обогатительной фабрикой и их прогнозирование. 

Ниже представлена структурная схема, предлагаемая для реализации технологии поддерж-
ки принятия решений для стадии обогащения магнетитовых кварцитов с использованием не-
четкой логики и нейронных сетей (рис. 1).  

Ее основными компонентами являются: 
датчики для сбора информации о руде - весе поступающего в мельницу рудного сырья, содержа-

ния железа общего и магнитного в рудопотоке, расход воды в технологические объекты (мельницу, 
спиральный классификатор, магнитный сепаратор), плотность пульпы на сливе классификатора; 

база данных, хранящая статистические данные о физико-химических, механических свойствах 
руды, а также параметры основных технологических объектов первой стадии обогащения; 

программная часть системы поддержки принятия решений, состоящая из модулей, позволяющих 
обрабатывать входную информацию с использованием правил нечеткой логики, выполнять анализ с 
использованием нейронных сетей на основе заранее полученных наиболее значимых зависимостей и 
описанных математических моделей, производить поиск оптимального решения на основе заранее 
установленных критериев управления технологическим процессом обогащения магнетитовых квар-
цитов, и, как результат, рекомендовать решение на основе обработанных данных; 

автоматизированные рабочие места технического персонала (главного технолога, отдела 
технического контроля, диспетчера), непосредственно взаимодействующего с системой под-
держки принятия решений. 

Ее основными компонентами являются: 
датчики для сбора информации о руде - весе поступающего в мельницу рудного сырья, со-

держания железа общего и магнитного в рудопотоке, расход воды в технологические объекты 
(мельницу, спиральный классификатор, магнитный сепаратор), плотность пульпы на сливе 
классификатора; 

база данных, хранящая статистические данные о физико-химических, механических свойствах 
руды, а также параметры основных технологических объектов первой стадии обогащения; 

программная часть системы поддержки принятия решений, состоящая из модулей, позво-
ляющих обрабатывать входную информацию с использованием правил нечеткой логики, вы-
полнять анализ с использованием нейронных сетей на основе заранее полученных наиболее 
значимых зависимостей и описанных математических моделей, производить поиск оптималь-
ного решения на основе заранее установленных критериев управления технологическим про-
цессом обогащения магнетитовых кварцитов, и, как результат, рекомендовать решение на ос-
нове обработанных данных; 

автоматизированные рабочие места технического персонала (главного технолога, отдела 
технического контроля, диспетчера), непосредственно взаимодействующего с системой под-
держки принятия решений. 

Информационные потоки на первой стадии обогащения магнетитовых кварцитов можно 
представить в виде функциональной схемы (рис. 2) [5], где общa , магнa  - содержание полезного 

компонента в исходной руде (по классам) общее и магнитное, %, α={α1,α2,…,αn}; р - плотность 
руды, г/см3; f - крепость руды МПа; g - соотношение разновидностей руды, %; dо - усредненная 
крупность руды на входе, мм; Qр - входная производительность по руде, т/час; Рт  - содержание 
твердого в мельнице, %; Вм, Вк, Вс - вода в мельницу, классификатор, сепаратор, т/час; Z1 - износ 
футеровки, %; Z2 - электроэнергия, кВт/час; Z3 - износ шаров мельницы, %; Qм, Qгк, Qп -  производи-
тельность мельницы, готового класса, песков, т/час; βпп. общ, βпп.магн - содержание полезного компо-
нента (общее и магнитное) в промпродукте на выходе, %; βхв общ, βхв магн - потери полезного компо-
нента (общего и магнитного) в хвостах, %; γпп - выход промпродукта, %; γхв - выход хвостов, %; ρк, 
ρс - плотность пульпы в классификаторе и сепараторе, %; d - усредненная крупность руды на выхо-
де, мм; ε - извлечение полезного компонента в продукте, %. 
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Рис. 1. Структурная схема системы поддержки принятия решений  

для стадии обогащения магнетитовых кварцитов с оперативным контролем качества сырья 
 

Рис. 2. Функциональная схема первой стадии тех-
нологического процесса обогащения железной руды 
 

Для представления входных, выходных и 
промежуточных параметров процесса обога-
щения в данном случае следует использовать 
модель «черного ящика», описывающего 
входные и выходные параметры системы, а 
также возмущающие воздействия, но не опи-
сывающего детально способы их взаимодей-
ствия. Их можно сгруппировать во множество 

векторов входных возмущающих, входных управляющих, выходных воздействий системы: 
Поскольку большинство входных возмущающих воздействий из системы (см. рис. 2) явля-

ются информацией неуправляемого характера, и на данный момент не существует надежных 
приборов, удовлетворяющих по точности и оперативности контроля, в дальнейшем целесооб-
разно использование нечеткой логики (fuzzy logic). 

В случае нечеткого представления информации входных возмущающих параметров полу-
чаем на выходе соответствующий вектор: 
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 - нечеткие множества с соответствующими значениями 

функции принадлежности для каждого элемента из определенных возмущающих воздействий. 
На основании данных о научно-исследовательской работе, проводимой ранее отечествен-

ными научными сотрудниками по изучению физико-химических и механических свойств маг-
нетитовых кварцитов, необходимые множества лингвистических переменных и соответствую-
щих термов для параметров, входящих  в выражение (2), определяются следующим образом: 

g

общa

магнa
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по содержанию железа общего и магнитного общT , магнT  : {«бедные руды»; «нормальные 

руды»; «богатые руды»}; 
по соотношениям разновидностей руды (по обогатимости или раскрытию рудных зерен) 

определяется gT : {«труднообогатимые руды»; «средние»; «легкоообогатимые руды»}; 
по плотности руды T : {«трудноизмельчимые»; «нормальные»; «легкоизмельчимые»}; 

по крепости рудного сырья 
fT : {«крепкие породы»; «средние породы»; «мягкие породы»}; 

по содержанию заданного класса в рудопотоке после дробления 
odT : {«содержание незна-

чительное»; «содержание среднее»; «содержание высокое»}. 
Далее рассмотрим пример построения алгоритма для автоматизированного принятия реше-

ний технологами с использованием СППР (см. рис. 1). 
Допустим, что система поддержки принятия решений для стадии обогащения настроена на 

оптимальные параметры, когда все нечеткие лингвистичные переменные имеют среднее значе-
ние: общT , магнT  =«нормальные руды»; gT =«средние»; T = «нормальные»; fT = «средние по-

роды»; 
0dT =«содержание среднее». При изменении показателей, например, магнT  =«бедные ру-

ды» и gT =«труднообогатимые руды» возможными решениями будут увеличение подачи руды 
или снижение подачи воды в мельницу. В том случае, когда подача воды в агрегат имеет мини-
мальное значение, оптимальным вариантом будет увеличение скорости конвейерной ленты. 
При максимальной загрузке мельницы, во избежание ее перегрузки и поломки, наилучшим ре-
шением будет снизить подачу воды в мельницу. 

Для окончательного формирования множества Т необходимо сформировать функции принад-
лежности, определенные на множестве нечетких переменных U. Функция принадлежности 

   1,0~ U
X

  ставит в соответствие каждому значению uU число из интервала [0,1], характеризую-

щее степени его принадлежности диапазону множества U, соответствующему нечеткой переменной. 
Конкретный вид функции принадлежности определяется на основе дополнительных предположений 
о свойствах этих функций с учетом специфики имеющейся неопределенности, реальной ситуации на 
объекте и числа степеней свободы в функциональной зависимости.  

Например, функция принадлежности гауссова типа описывается формулой (2) и оперирует 
двумя параметрами: параметр c обозначает центр 
нечеткого множества, а параметр σ отвечает за кру-
тизну функции 

    2exp cxXMF    (2) 
К примеру, область рассуждений лингвистиче-

ской переменной 
fT для каждой разновидности ру-

ды будет иметь свой диапазон значений. Зависи-
мость значений функции принадлежности от крепо-
сти рудного сырья для различных типов руды пред-
ставлена ниже на рис. 3: 

В данном случае, в зависимости от типа разно-
видности руды следует производить фаззификацию 
и дефаззификацию для соответствующей кривой 
функции принадлежности. На практике удобно ис-
пользовать те функции принадлежности, которые 

допускают аналитическое представление в виде некоторой простой математической функции. 
Это упрощает не только соответствующие численные расчеты, но и сокращает вычислительные 
ресурсы, необходимые для хранения отдельных значений этих функций принадлежности. 

Выводы. Предлагаемый алгоритм  принятия решений на основе информационной техноло-
гии позволит оптимизировать потери полезного компонента в хвостах, стабилизировать содер-
жание железа, извлечение и выход промпродукта, снизить расход электроэнергии на первой 
стадии обогащения за счет внедрения математического аппарата обработки информации и ав-
томатизированного поиска оптимального решения при изменении физико-химических или ме-
ханических характеристик сырья. Преимуществом данного подхода перед существующими 
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системами с экспертной оценкой является скорость определения оптимального решения благо-
даря использованию нечетких математических моделей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОТУРБИННЫХ И ПАРОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ УКРАИНЫ 

Рассмотрены способы повышения эффективности энергетических установок, использующих органическое топ-
ливо с помощью газотурбинных и парогазовых технологий, а также возможность наиболее простого способа модер-
низации тепловых электростанций, что позволит значительно снизить удельный расход топлива и стоимость выраба-
тываемой электрической и тепловой энергии. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В настоящее время в Ук-
раине сложилась такая ситуация, что составляющая электрической и тепловой энергии в стои-
мости продукции, выпускаемой фабриками и заводами, велика. И эта ситуация осложняется 
высокой стоимостью топлива - природного газа и несовершенными технологиями в энергетике. 

Наблюдаемая тенденция раздельного производства электрической и тепловой энергии вы-
звало излишне высокую централизацию теплоснабжения с разветвлённой сетью теплопроводов 
и, как следствие, со значительными транспортными потерями теплоты и затратами, связанными 
с эксплуатацией теплопроводных сетей. 

Строительство значительного количества теплопунктов, снабжающих теплом небольших 
потребителей, и неоправданная замена ТЭЦ на котельные [1,3] показывает, что решение про-
блемы состоит во внедрении более совершенной и разумной децентрализации теплоснабжения 
при совместном производстве электрической и тепловой энергии. 

Исследования, проводимые в Украине и в других странах [1-4] показывают, что с наи-
меньшими затратами задача децентрализации теплоснабжения решается с помощью газотур-
бинных и парогазовых технологий. 

Газотурбинные и парогазовые технологии позволят обеспечить высокоэкономичное и на-
дежное электроснабжение страны при ускоренном вводе новых энергетических мощностей как 
при новом строительстве, так и при техническом перевооружении существующих электростан-
ций и в первую очередь при замене морально и физически изношенного оборудования. 

Анализ исследований и публикаций. Газотурбинные установки можно с большим эффек-
том использовать для комбинированной выработки теплоты и электрической энергии. 

Современные теплогенераторы представляют собой малоэффективные и металлоемкие со-
оружения. Повысить эффективность существующих котельных можно путем надстройки газо-
турбинными установками (ГТУ). Теплота выхлопных продуктов сгорания ГТУ утилизируется в 
существующих котлах. При этом снижается суммарный расход топлива по сравнению со схе-
мой раздельного использования ГТУ для выработки электрической энергии и котлов для выра-
ботки теплоты. При совместной работе котлов и ГТУ наиболее экономичной является схема, 
при которой сжигание топлива в котле осуществляется в потоке выхлопных газов ГТУ, являю-
щихся окислителем, так как при этом не присоединяется дополнительный баласт в виде азота 

                                                 
.  Квятковская Ю.П., Ридер А.А., 2012 
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воздуха. Кроме того, в летний период теплофикационная нагрузка (горячее водоснабжение) 
должна покрываться только выхлопными газами ГТУ. 

Многочисленные котельные промышленных предприятий могут быть объектами примене-
ния парогазовых технологий. Они легко могут быть переоборудованы в ГТУ-ТЭЦ. Прогрес-
сивной технологией является использование в ГТУ в качестве рабочего тела газопаровой смеси, 
которая образуется за счет ввода пара в продукты сгорания топлива. Как показали исследова-
ния [5] для этой цели больше всего подходят ГТУ простого типа с невысокими значениями 
степени повышения давления и температур в камере сгорания. Испытана газопаровая установка 
(ГПУ) с вводом насыщенного пара в газовый тракт ГТУ и глубокой утилизацией отработанной 
газопаровой смеси в контактных утилизаторах. Использование пара, как составной части рабо-
чего тела в газовых турбинах, позволяет снизить коэффициент избытка воздуха в камере сгора-
ния, уменьшить мощность компрессора и тем самым увеличить мощность ГТУ. В такой ГПУ 
сохраняется типовое существующее оборудование котельной и дополнительно устанавливают-
ся: ГТУ, контактный экономайзер и блок подготовки конденсата. 

Постановка задачи. Парогазовая технология, основанная на ГПУ «Водолей», позволяет 
создать ТЭЦ, способные удовлетворять потребности в тепловой энергии как мелких, так и 
крупных потребителей, при этом будут существенно снижены затраты топлива на производст-
во электрической и тепловой энергии. Использование камеры дожигания перед котлом-
утилизатором даст возможность в значительных пределах повысить тепловую мощность котла-
утилизатора с выработкой перегретого пара различных параметров и с установкой паровых 
турбин. Парогазовые ТЭЦ являются наиболее экологически чистыми. 

На современном этапе развития энергетики одной из важнейших проблем является повышение 
эффективности теплоэнергетических установок электрических станций, работающих на органиче-
ском топливе. Значимость экономии топлива с каждым годом возрастает вследствие увеличения как 
масштабов его потребления, так и затрат на добычу и транспортировку. Снижение удельного расхода 
топлива является одним из основных путей повышения эффективности тепловых электростанций. 

Современные паротурбинные установки на органическом топливе практически достгли 
предела тепловой экономичности и на значительной части их эксплуатируется оборудование 
морально, а иногда и физически устаревшее. Следовательно, технический прогресс в энергети-
ке связан с модернизацией действующих электростанций как наиболее эффективным способом 
снижения стоимости производства электрической и тепловой энергии. 

Применение парогазовых установок представляет собой наиболее эффективное средство 
значительного повышения тепловой экономичности электростанций на органическом топливе.  

Соединение паротурбинной и газотурбинной установок в одном технологическом цикле позволяет 
снизить потерю теплоты с уходящими газами ГТУ или парового котла, использовать газы за газовыми 
турбинами в качестве окислителя при сжигании топлива, получить дополнительную мощность за счёт 
частичного вытеснения регенерации паротурбинных установок и повысить КПД парогазовой электро-
станции по сравнению с паротурбинной и газотурбинной электростанциями. 

Изложение материала и результаты. Среди различных вариантов ПГУ наибольшее рас-
пространение получили следующие схемы: ПГУ с высоконапорным парогенератором, ПГУ со 
сбросом газов газовой турбины в топку парового котла; с утилизационным паровым котлом и с 
внутрицикловой газификацией твердого топлива. 

Наиболее эффективной и простой в осуществлении является парогазовая установка со 
сбросом газов в паровой котел паротурбинной установки, где выхлопные газы газотурбинного 
агрегата использубтся в качестве окислителя при сжигании органического топлива и теплоно-
сителя, передающего часть теплоты ГТУ воде и водяному пару. Принципиальная схема такой 
ПГУ приведена на рис. 1. 

Выхлопные газы из газотурбинного агрегата 1 напраляются в котел 2. Температура выхлопных 
газов современных ГТУ равна 400-500 °С, а содержание кислорода в них составляет 0,16-0,18 кг/кг, в 
связи с этим выхлопные газы используются в качестве окислителя в паровом котле. 

В парогазовой установке осуществляется замена части регенеративного подогрева конден-
сата и питательной воды подогревом их теплотой уходящих газов ГТУ и котла. Для этого кот-
лы, работающие в составе ПГУ вместо воздухоподогревателя оборудуются газоводяными теп-
лообменниками (ГВТ), а систему регенерации ПТУ следует реконструировать.  
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема ПГУ со 
сбросом газов в паровой котел ПТУ: 1 - газотурбинный 
агрегат; 2 - котел; 3 - турбоустановка; 4,5 - подогреватели 
низкого и высокого давления; 6,7 - газоводяные теплооб-
менники низкого и высокого давления; 8 - резервный вен-
тилятор; 9,10 - калориферы низкого и высокого давления 

 

В рассматриваемой схеме конденсат подог-
ревается в ПНД 4 и ГВТ низкого давления 6, а 
питательная вода - в ПВД 5 и ГВТ высокого 
давления 7. 

Схема предусматривает возможность работы ГТУ и ПТУ независимо друг от друга. Для 
этого в составе ПГУ предусматривается резервный вентилятор 8 и паротурбинная установка 
может работать автономно: воздух в топку котла подается от резервного вентилятора и подог-
ревается в паровых калориферах 9 и 10, а выхлопные газы ГТУ сбрасываются в атмосферу. 

В ПГУ со сбросом газов в паровой котел удачно сочетаются достоинства двух циклов - вы-
сокая температура подвода теплоты, характерная для цикла ГТУ, и низкая температура отвода 
теплоты, свойственная циклу ПТУ. Повышение тепловой экономичности в объединенном цик-
ле достигается за счет отказа от значительной части регенеративного подогрева питательной 
воды и их эквивалентного подогрева за счёт утилизации сбросной теплоты ГТУ. При этом уве-
личивается работа, совершаемая паром в турбине. 

Таким образом комплексная ПГУ имеет ряд достоинств: 
возможность использования серийного энергетического оборудования - газо- и паротур-

бинных установок; 
большую единичную мощность; 
меньшую удельную стоимость установки; 
высокую тепловую экономичность, повышенную надежность и большую гибкость при ре-

гулировании нагрузки. 
Нормативные методы расчёта энергопреобразующих установок, используемые в настоящее 

время, базируются на енергетическом балансе и не отражают действительную эффективность 
процессов использования энергии органического топлива. 

Котельные установки относятся к установкам непосредственной выработки низкопотенци-
альной теплоты, в которых за счет сжигания органического топлива производится горячая вода 
или пар для отопительных или технологических целей. По энергетическому балансу тепловой 
к.п.д. котлоагрегатов составляет 80-91 %. Этого не может быть в реальных условиях, так как 
процесс теплопередачи в котлоагрегатах протекает с большими потерями, которые объясняют-
ся необратимостью процесса горения и разностью температур между продуктами сгорания, с 
одной стороны, и паром и водой с другой стороны в несколько сот градусов. 

И только метод эксергетических балансов даёт возможность качественно и количественно 
оценить все потери эксергии в любых энергопреобразующих установках и учесть это во вновь 
проектируемых установках. 

Эксергетический баланс во всех случаях показывает величину потерь от необратимости в 
системе. Степень ее термодинамического совершенства определяется отношением 

 
  ''''' EDEEE  , 

где E′′ - поток эксергии на выходе из системы; E′ - поток эксергии на входе в систему; D - поте-
ри эксергии. 

Эксергетический КПД котлоагрегата составляет ηe=35-45 %, что подтверждает: основные 
потери происходят в топке, потери в остальных элементах котла имеют второстепенное значе-
ние. Таким образом при совершенствовании конструкций котлоагрегатов с целью повышения 
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их эффективности следует идти по пути уменьшения необратимости топочных процессов. Но 
современное состояние науки и техники пока не дает конкретных рекомендаций. 

Точно также энергетический баланс не вскрывает существа энергетических превращений и 
не дает правильной оценки эффективности тепловых электростанций в целом и их частей. 

Выводы и направление дальнейших исследований. 1. Энергетическая обстановка на 
Украине может быть улучшена в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами за счeт вне-
дрения газотурбинных и парогазовых технологий. 

2. Достоинства и область применения ГТУ и ПГУ позволяют считать, что в последующие 
годы их использование в мировой энергетике станет доминирующим. 

3. Для оценки эффективности энергопреобразующих систем наиболее приемлемым являет-
ся метод эксергетических балансов, позволяющих оценить совершенство не только всей систе-
мы в целом, но и каждого отдельного узла. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДТРИМАННЯ БАЛАНСУ ЧАСТКОВИХ НАПРУГ  
В ЛАНЦІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ БАГАТОРІВНЕВОГО ІНВЕРТОРА  
З ФІКСУЮЧИМИ ДІОДАМИ 
 

У статті розглянуто принцип роботи просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції для багаторівневого 
інвертора напруги з фіксуючими діодами для підтримання балансу напруг в ланці постійного струму. Розглядається 
можливість вирівнювання напруг засобами самого інвертора. Встановлені межі щодо коефіцієнту модуляції та кута 
навантаження, при яких зберігається стійкість роботи системи. Шляхом математичного моделювання підтверджено 
достовірність отриманих результатів. 

 

Проблема та її зв’язки з науковими та практичними завданнями. Останнім часом бага-
торівневі інвертори привертають до себе все більше уваги. Це пояснюється тими численними 
перевагами, які вони мають перед класичними дворівневими інверторами, такими як можли-
вість створення високовольтних пристроїв на базі елементної бази, що розрахована на меншу 
напругу, уникаючи проблем, що пов’язані з послідовним з’єднанням пристроїв; зменшення 
спотворень вихідного струму інвертора. Але підвищення кількості напівпровідникових ключів 
вимагає реалізації більш складного алгоритму керування ними. 

Аналіз досліджень і публікації. Найбільш популярними варіантами реалізації багаторів-
невого інвертора є інвертор з фіксуючими діодами, інвертор з плаваючими конденсаторами та 
інвертор на базі послідовно з’єднаних H-мостів. Варіант інвертора з фіксуючими діодами пред-
ставляється як один з найпростіших в реалізації та відносно недорогих. Структура багаторівне-
вого інвертора з фіксуючими діодами представлена на рис. 1 (число рівнів - 4). 

Цей інвертор містить по 6 транзисторів у кожному плечі, які дозволяють підключати вихі-
дну фазу до однієї з часткових напруг ланки постійного струму.  

В кожний момент часу (якщо знехтувати наявністю «мертвого» часу) в кожному плечі ін-
вертора включено 3 сусідні транзистори. Тобто, існує 64 різних станів інвертора, які формують 
вихідні узагальнюючі вектори напруги, що зображені на рис. 2. 

                                                 
.  Осадчук Ю.Г., Козакевич І.А., Кулик О.М., 2012 
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Оскільки під час роботи інвертора навантаження 
під’єднується до часткових напруг ланки постійного струму, то 
у деяких випадках це може призводити до зміни часткових на-
пруг, порушуючи їх рівність (рис. 3).   

Цей дисбаланс напруг 
приводить до спотворення 
форми вихідних струмів 
інвертора (рис. 4). 

Проблема підтриман-
ня балансу напруг в ланці 
постійного струму багато-
рівневого інвертора може 
вирішуватися двома шля-
хами: 

встановленням додат-
кових електричних лан-
цюгів для розряду та за-
ряду конденсаторів; 

корекцією алгоритму просторово-векторної широ-
тно-імпульсної модуляції, яка б дозволила вирівнюва-
ти напруги засобами самого інвертора. 

Рис. 4. Форми кривих фаз-
ного вихідного струму при нері-
вних напругах в ланці постійного 
струму: ud1=2400B; ud2=1800B; 
ud3=1800B 

 

Очевидно, що другий 
спосіб є найбільш оптима-

льним, оскільки при цьому не ускладнюється структура 
самого інвертора, а лише алго- ритм керування ключами. 
Але такий метод вирівнювання напруг має свої обме-
ження. 

Постановка завдання. Виявити межі можливостей вирівнювання балансу часткових напруг в 
ланці постійного струму багаторівневого перетворювача частоти з фіксуючими діодами  залежно від 
глибини модуляції та характеру навантаження. 

Викладення матеріалу і результати. Як видно зі схеми інвертора, часткові напруги ланки 
постійного струму створюються за допомогою конденсаторного подільника. За умови, що ене-
ргія, яка береться з кожного конденсатора одна й та ж, рівні часткових напруг ланки постійного 
струму залишаються тими ж. Хоча існує 64 можливі комбінації включення транзисторів інвер-
тора, існує лише 37 унікальних векторів вихідної напруги. Деякі комбінації (наприклад, 123 та 
234) створюють один і той же вектор вихідної напруги. Розглянемо два стани інвертора, які 
представлені на рис. 5. Ці два стани генерують один і той самий узагальнюючий вектор вихід-
ної напруги. 

Різниця між ними заключається лише в  тому, як навантаження підключається до ланки по-
стійного струму.  

На рис. 5а та 5б представлено можливі стани інвертора для напрямку струму іб>0. При 
виборі комбінації, яка підключає навантаження так, як показано на рис. 5а при такому напрямі 
струму відбудеться заряд ємності, а при виборі комбінації, яка показана на рис. 5б - заряд ємно-
сті С3. У випадку зворотного напрямку струму, варіанти підключення навантаження при якому 
показані на рис. 5в та г при виборі комбінації, що показана на рис. в) відбудеться  розряд ємно-
сті С1, а при виборі комбінації, що показана на рис. 5г - розряд С3. З цього видно, що, вибира-
ючи між збитковими комбінаціями включення транзисторів інвертора, можна впливати на час-
ткові напруги ланки постійного струму потрібним чином. 
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Рис. 1. Чотирирівневий інвертор напруги 
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Рис. 2. Узагальнені вектори напруги, 
що генеруються чотирирівневим 
інвертором напруги - узагальнюю-
чий вектор вихідної напруги 
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Рис. 3. Зміна часткових напруг ланки 

постійного струму багаторівневого інвер-
тора напруги при відсутності засобів 

підтримки їх балансу 
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Але такий спосіб підтримання балансу напруг не зав-
жди є ефективним. Він дозволяє вирівнювати напругу при 
низькому коефіцієнті модуляції, оскільки більшу частину 
часу працюють вектори, що мають збиткові комбінації та 
дозволяють коригувати напругу кожного окремого конден-
сатора. Результати моделювання роботи алгоритму вирів-
нювання напруг при низькому коефіцієнті модуляції при-
ведені на рис. 6. З нього видно, що навіть при значних від-
хиленнях початкової напруги на конденсаторах, протягом 
роботи інвертора вони вирівнюються.  

При високому коефіцієнті модуляції більшу частину 
періоду широтно-імпульсної модуляції включаються або 
вектори зовнішнього шестикутника, які не мають збитко-
вих комбінацій, або вектори, які мають дві комбінації, але 
не дозволяють впливати на напругу середнього конденса-
тора С2.В цьому випадку скомпенсувати його поступовий 
розряд неможливо, що видно з рис.7. 

При високому коефіцієнті модуляції більшу 
частину періоду широтно-імпульсної модуляції 
включаються або вектори зовнішнього шестикут-
ника, які не мають збиткових комбінацій, або век-
тори, які мають дві комбінації, але не дозволяють 
впливати на напругу середнього конденсатора 
С2.В цьому випадку скомпенсувати його посту-
повий розряд неможливо, що видно з рис. 7.  

Отже, підтримання балансу частко-
вих напруг в ланці постійного струму 
багаторівневого інвертора з фіксуючими 
діодами ланки постійного струму збері-
гається при виконанні наступної умови 

 cos3m ,  (1) 

де m - коефіцієнт модуляції,  - кут ван-
таження.   
 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У роботі показано можливість підтри-
мання балансу напруг в ланці постійного струму багаторівневого інвертора з фіксуючими діо-
дами засобами самого інвертора та визначені межі у яких даний спосіб залишається працездат-
ним. Перевагою такої реалізації є те, що вона дозволяє обійтись без ускладнень структури пе-
ретворювача, а основним недоліком – малий діапазон стійкості при роботі з кутами наванта-
ження, що є близькими до нуля. 
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Рис. 5. Підключення навантаження  

до часткових  напруг 

 
Рис. 6. Робота алгоритму вирівнювання напруг 

при низькому коефіцієнті модуляції: Ud1(0)=1800B; 
Ud2(0)=1200B; Ud3(0)=3000B 

 
Рис. 7. Робота алгоритму вирівнювання напруг 

при високому коефіцієнті модуляції:Ud1(0)=1800B; 
Ud2(0)=1200B; Ud3(0)=3000B 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 131 

5. Busquets-Monge S., Rocabert J., Rodriguez P., Alepuz. S., Bordonau J. Multilevel diode-clamped converter for 
photovoltaic generators with independent voltage control of each solar array // IEEE Transactions on industrial electronics, 
2008. Vol. 55, №7. P. 2713 – 2723. 

6. Busquets-Monge S., Bordonau J., Rocabert J. Extension of the nearest-three virtual-space-vector PWM to the 
four-level diode-clamped dc-ac converter // Power Electronics Specialists Conference, 2007. P. 1892 – 1898. 
Рукопис подано до редакції 23.12.11 
 

УДК 621.771.001.57 
 

М.М. БЕРЕЖНИЙ, д-р техн. наук, проф., А.А. ШЕПЕЛЬ, магістрантка, 
О.А. САМОЙЛЮК., студентка, Криворізький національний університет 
 

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ  
ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 

 

Представлено короткий аналіз розвитку теорії обробки металів тиском (ОМТ). Розглянуто теоретичні підходи 
до математичного та статистичного моделювання процесів ОМТ. Наведено найбільш актуальні проблеми, які вима-
гають подальших досліджень. 

 

Проблема та ії зв'язок з науковими і практичними завданнями. У сучасній економіці 
України гірничо-металургійний комплекс займає одне з провідних місць. Металургія дає чет-
верту частину загальної промислової продукції і майже половину валових надходжень від екс-
порту. Традиційно ця галузь промисловості є енергоємною, тому в жорстких умовах ринкових 
відносин та конкуренції на підприємствах актуальними є питання впровадження нових 
технологій по зниженню енергоємності процесів формозміни металу, удосконалення режимів 
роботи устаткування, раціонального використання ресурсів з метою зниження собівартості 
продукції та підвищення ії якості. Підвищення ефективності металургійних процесів потребує 
вірогідної кількісно-якісної оцінки параметрів, що характеризують процеси пластичної 
формозміни металу, а це неможливо без удосконалення і розроблення нових методів моделю-
вання для вирішення технологічних задач ОМТ.  

Постановка завдання. Метою роботи є вирішення завдання дослідницького та методично-
го характеру, а саме: 

аналіз сучасного стану та огляд розвитку фундаментальних досліджень процесів ОМТ;  
оцінка основних інженерних методів моделювання процесів ОМТ та сучасних підходів до 

вивчення процесів пластичного деформування металів. 
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Основою обробки металів тиском є процес 

пластичної деформації, при якому змінюється форма без зміни маси металу. Теоретичним 
підґрунтям усіх розрахунків процесів деформування металів тиском є закон незмінності об’єму 
і закон найменшого опору. Сутність першого закону полягає в тому, що об’єм металу до і після 
пластичного деформування залишається постійним: V1=V2 =·· ·=Vi  =·· ·=Vn. 

Другий закон у теорії обробки металів тиском має назву закону найменшого опору. При 
вільній зміні форми тіла в напрямку трьох координатних осей Х,Y,Z найбільша деформація 
виникає в тому напрямку, де створюється найменший опір. Будь-який процес ОМТ 
характеризується швидкістю деформації, геометричними розмірами та формою осередку 
деформації. 

У даній роботі розглядається один з основних методів обробки металів - гаряча безпере-
рвна прокатка, при якій вихідна заготовка обтискується валками прокатного стану. З усіх 
відомих методів прокатки: поздовжньої, поперечної та поперечно-гвинтової розглядається 
тільки поздовжня прокатка, при якій деформування заготовки здійснюється між валками при 
їхньому обертанні в різних напрямках. 

Теорія ОМТ - наукова основа розроблення, проектування та оптимізації процесів 
пластичної формозміни металів на всіх стадіях оброблення. За своєю структурою теорія ОМТ 
синтетична і розвивається за трьома основними напрямками: механіко-математичному, 
фізичному і фізико-хімічному.  

Механіко-математичну основу ОМТ складають основні положення механіки суцільного 
середовища (теорія пружності, пластичності і повзучості), яка вивчає закономірності розподілу 
полів напружень, швидкостей течії, деформацій і температур в металі, що деформується. Ос-
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новною метою аналітичних досліджень є отримання достовірних даних про вплив 
технологічних параметрів формозміни металу на основні характеристики процесу деформуван-
ня, а саме: повні зусилля на робочий інструмент, межі граничних деформацій, енергетичні вит-
рати на формозміну; механічні характеристики і геометричні розміри готового продукту; 
розподілення напружень і температур по поверхні контакту метал-деформуючий інструмент. 

Широке впровадження в практику ОМТ технологічних мастил обумовило необхідність 
аналізу умов спільної течії металу і охолоджуючої рідини в осередку деформації, що, в свою 
чергу, сприяло використанню математичного апарату теорії в'язких рідин. При урахуванні 
неоднорідності температурних полів в теорії ОМТ разом з рівняннями механіки використову-
ють рівняння термодинаміки. 

Фізичний напрямок вивчає механізм здійснення пластичної деформації (перехід від пруж-
ного до пластичного стану), зв'язок механічних властивостей з умовами формозміни, 
закономірності порушення суцільності (руйнування) при пластичної деформації металів і 
сплавів. Дослідження носять, як правило, емпіричний характер. Широко використовуються 
фізичні моделі для вивчення деформаційних параметрів в лабораторних умовах.  

Фізико-хімічний напрямок вивчає структурні зміни, що відбуваються при ОМТ, і 
встановлює зв'язок пластичності з хімічного складом і фазовим стану металів і сплавів.  

Всі три напрямки нерозривно і органічно зв'язані між собою, і перспективи розвитку теорії 
ОМТ показують, що тенденція до їх злиття стає все більш очевидною.  

Викладення матеріалу. Як відзначалось вище, математичний опис процесу пластичної 
деформації як фізичного процесу в своїй основі базується на загальних законах і принципах 
механіки і термодинаміки, фундаментальних законах збереження маси, енергії, кількості і мо-
менту кількості руху.  

У 1755 р Л. Ейлер вивів рівняння руху ідеальної однорідного суцільного середовища. Ці 
рівняння тотожно задовольняють умові збереження кількості руху. Наприкінці ХІХ і початку 
ХХ ст.. в роботах Мопертюї, Лагранжа, Гамільтона було надано математичне обґрунтування 
одного з найважливіших принципів механіки - принципу найменшої дії. У роботах Якобі було 
доведено, що при застосуванні до механіки системи матеріальних точок принцип найменшої дії 
(«принцип Гамільтона») еквівалентний законам Ньютона і представляє просте математичне 
формулювання законів руху для будь-якої консервативної системи при будь-яких зв'язках. Цей 
принцип, розповсюджений на механіку суцільного середовища, дає можливість виводити за 
допомогою відносно простих математичних викладок диференціальні рівняння руху, аналогічні 
рівнянням Ейлера. З цього ж принципу може бути отриманий закон збереження енергії для 
консервативних систем. 

Закон збереження енергії широко використовується в механіці, однак, як було показано 
Больцманом, виходячи з енергетичних принципів (закону збереження енергії), вивести загальні 
диференціальні рівняння руху (у тому числі закони руху суцільного середовища) неможливо. 

У 1822 р. Коші опублікував результати своїх досліджень, які можна розглядати як першу 
наукову роботу з механіки суцільного деформованого середовища, в який представив  рівняння 
зв'язку деформацій і переміщень (формули Коші), розробив систему рівнянь зв'язку дев'яти 
складових тензора напружень в точці, обґрунтував закон парності дотичних напружень як ма-
тематичного аналога закону збереження моменту кількості руху, встановив зв'язок між складо-
вими тензорів напружень і пружних деформацій для ізотропного суцільного тіла. 

Починаючи з другої половини XIX ст. теоретичні та емпіричні дослідження з вивчення 
особливостей поведінки матеріалів в умовах пластичної формозміни привертають все більшу 
кількість теоретиків і експериментаторів. Механіка суцільного пластично деформованого сере-
довища формується в самостійну науку, що було зумовлено інтенсивним розвитком техніки і 
промисловості. Період з кінця 60-х років XIX ст. до початку 30-х років XX ст. ознаменувався 
вирішенням ключової проблеми теорії пластичності - умови переходу матеріалу з пружного 
стану в пластичний. У 1868 р. Тріска на основі експериментів по одноосному деформуванню 
запропонував умови переходу від пружних деформацій до пластичності (умова пластичності, 
умова першого граничного стану), згідно яких незалежно від схеми напруженого стану макси-
мальне дотичне напруження повинне досягти певної критичної величини і розробив теорію, 
відповідно до якої тверде тіло при достатньому стисканні поводить себе як рідина і рухається за 
законом найменшого опору. Цей висновок вже можна розглядати як першу спробу 
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феноменологічного підходу до створення абстрактної, ідеалізованої моделі твердого пластично де-
формованого тіла. Спираючись на положення Тріски, Сен-Венан, наприкінці XIX ст. вивів основні 
рівняння теорії пластичності для плоскої деформації ізотропного нестисливого матеріалу, припус-
каючи збіг напряму головних напружень і деформацій. На початку ХХ ст. Губер, а пізніше Мізес 
запропонували умову пластичності, відповідно до якої незалежно від схеми напруженого стану 
перехід до пластичної течії матеріалу настає при рівності інтенсивності напружень деякій 
критичній величині. Методика математичного виведення умови пластичності, запропонована Генки 
у 1925 р. найбільш використовувана до теперішнього часу. 

Експериментальні дослідження Лоде, Роша і А. Ейхінгера, А.І. Жукова, Г.А. Смирнова - 
Аляєва та інших показали, що умова текучості Мізеса-Губера-Генки дещо краще узгоджується 
з дослідними даними, ніж умова Тріска - Сен-Венана. 

Скориставшись результатами досліджень Сен-Венана, Прандтля та інших, Мізес розробив 
основні положення теорії об’ємної пластичної течії жорстко-пластичного тіла при допущенні 
можливості знехтування компонентами пружної деформації порівняно з компонентами 
пластичної деформації. Ця теорія стала основою для розроблення перших аналітичних методів на-
ближеного визначення енергосилових параметрів формозміни в конкретних технологічних процесах 
ОМТ. Також набув широкого розповсюдження і не втратив свого практичного значення метод 
спільного вирішення рівнянь пластичності і рівноваги, заснований на припущеннях «гіпотези пло-
ских перерізів», висунутих Карманом. Був удосконалений і отримав подальший розвиток запропоно-
ваний наприкінці XIX ст. Леві метод ліній ковзання (метод характеристик). 

Гіпотеза про пропорційність компонентів пластичної деформації відповідним компонентам 
девіатора напружень привела до створення в 1925-1927 рр. теорії пружно-пластичних 
деформацій, яка отримала закінчене формулювання в працях О.А. Іллюшина. Дві найбільш 
відомі теорії пластичності: теорія малих пружно-пластичних деформацій і теорія в’язко 
пластичної знаходять широке застосування для вирішення практичних задач металургії. 
Можливість використання теорії в’язко пластичної течії при аналізі процесів ОМТ заснована на 
тому, що в цих процесах (за винятком імпульсних методів обробки) зовнішні навантаження 
змінюються плавно і в усіх точках тіла практично реалізуються траєкторії малої кривизни. 

Основи сучасного фізико-хімічного напрямку теорії ОМТ були закладені видатним російським 
ученим Д.К. Черновим, який вперше встановив зв'язок між температурою металом, його фазовим 
станом і механічними властивостями. Досліди Оберхоффера (1916 р.) і Чохральського (1923 р.) доз-
волили встановити залежність між розмірами кристалічних зерен металу і його механічними власти-
востями. Результатом цих досліджень була розробка цілої серії режимів термообробки, що дозволя-
ють цілеспрямовано регулювати механічні властивості металів і сплавів. 

У результаті проведених досліджень до початку 30-х років XX ст. було створено надійну 
науково-практичну базу для розвитку теорії ОМТ як самостійної прикладної науки про 
особливості пластичної формозміни металів і сплавів, методах вибору їх оптимальних 
параметрів у конкретних технологічних умовах.  

Подальший розвиток теорії ОМТ пов'язаний з багатоплановими дослідженнями багатьох 
науковців. Можна виділити (з певною часткою умовності, звичайно) наступні основні етапи 
розвитку теорії ОМТ, які характеризуються різним рівнем досліджуваних питань, розв'язуваних 
проблем і використовуваних методів дослідження і аналізу. 

І етап (середина 30-50-х рр. минулого століття). У цей період у роботах О.А. Іллюшина 
отримує своє завершення математична теорія пластичності. Розвиваються наближені методи 
визначення енергосилових параметрів обробки металів різними способами (С.І. Губкін, І.М. 
Павлов, Р.І. Целіков, О.П. Чекмарьов, П.Т. Ємельяненко, С.І. Борисов та ін.) Аналітичні викла-
дення цього етапу виконуються методами спільного рішення рівнянь пластичності і рівноваги 
елементарного об'єму з використанням гіпотези «плоских перерізів», ліній сковзання і опору 
металів пластичним деформаціям в рамках припущень про плоский або вісесиметричний ха-
рактер деформації. Деформоване середовище в цих дослідженнях представлено моделлю 
ідеального жорстко-пластичного тіла [1]. 

У цей же час накопичені великі експериментальні дані про вплив основних параметрів 
формозміни (температури метала, швидкості, ступеня деформації, умов контактного тертя) на 
розподіл контактних напружень, величини кінцевих деформацій вихідної заготовки, а також на 
енергетичні витрати в конкретних процесах ОМТ. 
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ІІ етап (середина 50-х - кінець 60-х рр.) - характеризується впровадженням 
обчислювальної техніки в практику аналізу і розрахунку параметрів ОМТ. Широко впровад-
жуються нові методи теоретичного вивчення закономірностей пластичної формозміни металів: 
енергетичний, варіаційно-енергетичний, метод верхньої оцінки (І.Я. Тарковський, В.Н. Видрін, 
А.А. Поздєєв, О.О. Ганаго, В.Л. Колмогоров, Л.Г. Степанський, Д. Джонсон, X. Кудо та ін.) За-
стосовуються методи конформних відображень, математичних аналогій з сипучим та суцільним 
середовищами при аналізі параметрів процесів ОМТ (Г.Я. Гун, П.І. Полухін, В.К. Воронцов та 
ін.). Наприкінці цього періоду були сформульовані та знайшли експериментальне 
підтвердження основні положення теорії руйнування металів при пластичної деформації (Г.А. 
Смирнов-Аляєв, В.Л. Колмогоров), що відкрило широкі перспективи для оптимізації процесів ОМТ з 
метою їх інтенсифікації. У цей період вдосконалюються методи дослідження параметрів ОМТ на 
промислових агрегатах і лабораторних установках, розвивається теорія моделювання, широко впро-
ваджуються в практику ідеї моделювання реальних процесів з використанням матеріалів, що мають 
відмінні від натури реологічні властивості, та елементи теорії планування експериментів (Ю.М. 
Алексєєв, Я.Д. Васильєв, А.К. Григор'єв, А.А. Диннік, О.П. Грудєв, Ю.Г. Гуляєв, В.Н. Данченко, П.Л. 
Клименко, А.І. Лісіцин, О.А. Мінаєв, В.Я. Остренко, В.С. Смирнов, О.П. Чекмарьов, Г.Г. Шломчак та 
ін ). При аналізі результатів досліджень впроваджуються статистичні методи обробки емпіричних 
даних (Ю.П. Адлер, М.С. Вінарський, М.В. Лур'є, В.Г. Жадан та ін.). 

ІII етап (з кінця 60-х років минулого століття) нерозривно пов'язаний з прогресом в області 
підвищення швидкодії і збільшення обсягу оперативної пам'яті ЕОМ, стрімким розвитком 
комп’ютерних технологій. При аналізі конкретних технологічних процесів широко використо-
вуються скінченнорізницеві та скінченноелементні чисельні методи [2,3].  

Проте обмеженість досліджень окремими експериментами в певних технологічних умовах, 
необхідність і трудомісткість визначення великої кількості емпіричних коефіцієнтів і залежно-
стей роблять ці методи і методики обмеженими для загального практичного використання. Ра-
зом з тим слід відзначити, що ці роботи в наш час перевіряються практикою і, певною мірою, 
ще вимагають доопрацювання і вдосконалення.  

З розвитком і широким упровадженням на початку 80-х років минулого століття 
обчислювальної техніки, з'явився цілий ряд “нових” розрахункових методів, так званих методів 
“машинного рахування”. Розвиваються методи спільного вирішення рівнянь деформованого 
середовища та теплопровідності. З'являється можливість дослідження чисельно-аналітичними 
методами особливостей течії багатокомпонентних середовищ (систем метал - мастило, бі - і 
поліметалів); прогнозування руйнування металу під час його теплової обробки. На початку 
періоду робляться перші спроби відмови від використання в теорії ОМТ детерміністських 
методів феноменологічної механіки суцільного середовища (Б.М. Готліб, Г.Я. Гун, П.І. Полухін 
та ін.). Подальші розробки в цьому напрямку привели до створення досить перспективного ста-
тистичного методу розв'язання задач про пластичну течію й руйнування металів, який зараз 
перебуває в стадії становлення і розвитку.  

Значний інтерес представляють перші і, що особливо важливо, успішні спроби оптимізації за ти-
ми чи іншими параметрами деяких технологічних процесів на основі їх комплексного аналітичного 
або емпіричного вивчення (В.В. Єріклінцев, Г.І. Гуляєв, Д.С. Фрідман, А.А. Костава та ін.).  

Аналіз методів розрахунку і моделювання процесів ОМТ показав, що, наприклад, недос-
татньо досліджені залежності напруження тертя від основних факторів: тиску, швидкості сков-
зання, сумарного відносного переміщення поверхні металу і інструменту, стану поверхні, тем-
ператури, наявності мастила, окалини на контактних поверхнях. Так на практиці використову-
ються два спрощених закони тертя: закон Амонтона-Кулона - τ=fP і закон Прандтля (Зибеля) - 
τ=fs, де τ - модуль вектора напруження тертя, f - умовний коефіцієнт тертя, який повинен 
відображати вплив вище перелічених факторів; Р - тиск; s - плинність (текучість) металу. Для 
коректного вирішення такого завдання недостатньо визначення параметрів в якості точкових 
оцінок, необхідно задавати умови по всьому об’єму металу, що знаходиться, наприклад, в осе-
редку деформації.  

Для забезпечення ефективності процесів ОМТ необхідний математичний опис процесу 
знаходження нагрітого металу в осередку деформації. Відсутність адекватної математичної 
моделі для таких багатофакторних процесів примушує або використовувати без належного 
обґрунтування теоретичні одновимірні рішення, або спиратися на емпіричні залежності, що 
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отримані на експериментальних дослідженнях в конкретних технологічних умовах. На наш по-
гляд, цікавим може бути використання нелінійного рівняння для неньютоновської рідини, течія 
якої описується рівнянням Бінгама-Шведова: τ=τo+η(∂/∂h), де τо і τ - початкове і текуче 
динамічні напруження зсуву відповідно; η - коефіцієнт в’язкості; ∂/∂h - градієнт швидкості 
металу по нормалі к потоку. 

Але в реальних умовах технологічного процесу неможливо адекватно і точно врахувати 
всю доступну вихідну інформацію, що створює необхідність використовувати методи чисель-
ного моделювання. Актуальним для теорії ОМТ є питання комплексного впровадження теоре-
тичних досліджень при практичному вирішенні конкретних технологічних завдань. Викори-
стання ймовірнісних та статистичних методів дозволяє отримати більш достовірну оцінку 
відповідних процесів ОМТ, що досягається відповідною обробкою вихідної інформації. 

Головна перевага числових комп’ютерних методів у їх гнучкості до варіацій вихідної 
інформації і можливості швидкого виконання аналізу впливу різноманітних визначальних 
змінних параметрів на механічні властивості та геометрію металу при його обробці [4,5]. 

До основних недоліків цих методів слід віднести ту обставину, що вони вимагають 
наявності важкоодержуваної і (або) невизначеної інформації (наприклад, про фізико-механічні  
властивості металу, критерії руйнування, різні коефіцієнти та ін.). Стандартні програмні ком-
плекси дозволяють вирішувати завдання лише в загальному вигляді; урахування специфіки 
конкретного технологічного, або фізико-механічного процесу потребує значних доробок про-
грамного забезпечення. 

Висновки і напрямок подальших досліджень. При аналізі науково-дослідних праць стосовно пи-
тань розвитку теорії та методів моделювання процесів ОМТ можна зробити висновок, що найближчим 
часом існуючи теоретичні основи пластичної формозміни металу принципових змін не перетерплять. У 
подальших дослідженнях будемо розглядати безперервне гаряче прокатування, для якого, як показує 
аналіз, найбільш важливими факторами, що визначають геометрію і механічні властивості вихідного 
продукту є нерівномірність опору металу обтисненню по ширині валків і по довжині смуги. Перспек-
тивним напрямком, на думку авторів, є використання числових методів моделювання при аналітичному 
дослідженні процесів ОМТ, коли основні параметри процесу, граничні умови і механічні властивості 
металу мають чітко виражений імовірнісний характер.  
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА АБРАЗИВНОЙ ЗАТОЧКИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА  
НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Предложены методы повышения эксплуатационных характеристик режущих кромок бурового инструмента. 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданими. В горно-добывающей промы-
шленности при выработке сырья широко используют буровой инструмент, который работает в жест-
ких условиях эксплуатации. Производительность и надежность горных машин, комплексов, агрегатов 
невозможны без создания и применения высокоэффективных горных инструментов, поскольку они 
непосредственно определяют характер взаимодействия машин с забоем. Ресурс работы бурового инс-
трумента зависит от качества заточки режущих кромок. Поэтому проведение работ по повышения 
качества заточки горного инструмента есть актуальным. 

                                                 
.  Бугай Л.А., 2012 
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Анализ исследований и публикаций. Восстановление на инструменте заданных геометричес-
ких параметров режущей части и его режущих свойств, утраченных в результате износа и затупления, 
осуществляется путем заточки и доводки. Качественные и своевременные заточка и доводка инстру-
мента позволяют не только восстановить его геометрические параметры, но способствуют улучше-
нию качества режущих кромок, повышению производительности труда рабочих основного производ-
ства, сокращению расхода инструмента, ритмичной и бесперебойной работе. 

В лабораториях Братского государственного университета проводились исследования по 
изучению влияния абразивной заточки шлифовальных кругов на эксплуатационные свойства 
режущих кромок инструмента оснащенным металлокерамическим твердым сплавом ВК8 воль-
фрамокобальтовой группы [4].  

По структуре эти сплавы бывают: мелкозернистые, среднезернистые, крупнозернистые. В горной 
инструментальной промышленности широкое применение получили средне- и крупнозернистые 
сплавы, а мелкозернистые сплавы вследствие недостаточной прочности не используют.  

В производственных условиях технология затачивания инструмента, оснащенного тверды-
ми сплавами вольфрамокобальтовой группы, предусматривает использовать в качестве инст-
румента на черновых заточных операциях круги из карбида кремния черного или зеленого. А 
на доводочных операциях - алмазные круги на органических связках. 

Исследования показали, что применение такой технологии для получения инструмента с 
качественно подготовленным режущим лезвием и поверхностями является нецелесообразным, 
поскольку круги из карбида кремния, которые рекомендуются для затачивания инструмента, 
оснащенного твердым сплавом, значительно увеличивают температуру обрабатываемой повер-
хности, наносят серьезные дефекты инструментальному материалу в виде сколов, макро- и ми-
кротрещин. При заточке твердого сплава ВК8 шлифовальными кругами из карбида кремния 
черного и зеленого, а также алмазные круги на органических связках выявили дефекты на по-
верхностях режущих кромок инструмента. Эти дефекты на рабочих поверхностях инструмента 
слабо прослеживаются невооруженным глазом, которые показаны на рис. 1а, однако при более 
детальном изучении они четко видны на рис. 1б,в. 

       а        б    в 

 
Рис. 1.  Поверхность твердого сплава ВК8 после затачивания кругом из карбида кремния зеленого: а - внешний вид 

(увеличение х 10); б - шлиф после травления (увеличение х 10); в - шлиф после травления (увеличение х 15) 

Наличие таких дефектов на заточенных поверхностях может в дальнейшем привести к раз-
рушению твердого сплава, появлению сколов и выходу инструмента из строя. Кроме того, при 
работе кругами из карбида кремния отмечается большой расход абразивного инструмента и 
низкая производительность. Круги изнашиваются крайне неравномерно, быстро теряют геоме-
трическую форму профиля, поэтому спользование при затачивании абразивных кругов из син-
тетических алмазов позволяет частично решить эти проблемы. На практике нашли применение 
алмазные круги с керамической и органической связками. Но в силу особых свойств этих свя-
зок, такие круги также интенсивно и неравномерно изнашиваются. Такие круги нашли широкое 
применение при доводке твердосплавных инструментов. Круги на металлической связке обла-
дают высокой теплопроводностью и технологической стойкостью. Однако они пока не нашли 
широкого применения в промышленности из-за склонности к засаливанию поверхности алмаз-
ного круга и потери режущих способностей. 

Заточные операции по заточке горного инструмента на предприятиях горной промышлен-
ности выполняются на точильно-шлифовальных станках простейшей конструкции. На этих 
станках отсутствуют устройства для автоматизации заточки горного инструмента и заточка 
производится вручную. Методы заточки горного инструмента  влияют на их эксплуатационные 
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характеристики. Для усовершенствования процесса ручной абразивной заточки бурового инст-
румента  лабораторией механизации Горного управления Кузнецкого металлургического ком-
бината был сконструирован и опробован на Абаканском руднике заточной станок-полуавтомат 
СЗ-1, который показан на рис. 2 [4]. Станок состоит из станины 1, барабана-кассеты 2, абразив-
ных кругов 3, системы настройки 4, привода 5 и системы подачи охлаждающей жидкости 6. За 
одну установку в станке в гнезда барабана-кассеты можно установить до 18 коронок. Работает 
станок следующим образом. В гнезда барабана-кассеты 2 вставляются последовательно от 16 
до 18 коронок 7 лезвием наружу. Коронки закрепляются зажимными болтами, головки которых 
расположены на верхней горизонтальной плоскости барабан- кассеты. Приводом 5 два абрази-
вных круга через клиноременную передачу включаются в работу. 

Рис. 2. Схема заточного станка-полуавтомата СЗ-1 

С помощью системы настройки 4 устанавливаются соот-
ветствующая подача и угол заточки коронок. Затем поворотом 
маховика, предусмотренного в системе подачи, производится 
поворот барабана-кассеты 2 с коронками. Коронки, проходя 
при вращении через абразивные круги 3, затачиваются. При 
этом съем металла строго регламентирован. Угол заточки про-
веряется по копиру 8. В зону заточки подается вода с помощью 
насосной станции 6. За смену можно обработать до 500 буро-
вых коронок. При этом качество обработки значительно выше, 

чем при ручной обработке. Качество механизированной заточки существенно отражается на 
работоспособности и стойкости бурового инструмента. Это было проведено путем сравнитель-
ных испытаний двух партий по (200 штук) буровых коронок БКПМ-40 при бурении шпуров 
перфораторами ПР-30к по руде крепостью 12-14 по Протодьяконову. Испытаниями установле-
но, что после ручной заточки буровые коронки проходят до затупления 3,5 м, после машинной 
- 4 м. При этом у 20 % коронок, заточенных вручную, наблюдалось преждевременное разруше-
ние сплава. Коронки, заточенные механизированным способом, использовали до полной амор-
тизации до 5 переточек. Чистота заточки коронок оказывает большое влияние на число метров, 
пробуренных до затупления, которая показана на рис.3.  

Рис. 3. Влияние чистоты заточки коронок БКПМ-40 на проходку до затуп-
ления 

Из графика следует, что максимально возможный ресурс прохо-
дки коронки в метрах возможен при чистоте заточки поверхности не 
ниже Ra 1,6-Ra 0,8. Это является критическим значением, так как 
дальнейшее повышение чистоты заточки поверхности не оказывает 
существенного влияния на увеличение проходки.  

Постановка задания. На основе анализа было выявлено, что заточка абразивными круга-
ми  повышает температуру обрабатываемой поверхности, что вызывает дефекты на заточенных 
поверхностях горного инструмента, а также может привести к разрушению твердого сплава, 
появлению сколов и выходу инструмента из строя. Вследствие равномерной нагрузки при зато-
чке и контроля геометрических параметров по копиру, машинная заточка повышает эксплуата-
ционные характеристики режущих кромок горного инструмента.  

Изложение материала и его результаты. Процесс заточки горного инструмента на точи-
льно-шлифовальных станках полностью зависит от нагрузки, которую прикладывает к горному 
инструменту заточник. Чрезмерное увеличение нагрузки при прижиме резца к кругу может 
привести к появлению прижогов и трещин в поверхностном слое резца. Неточное соблюдение 
правил установки резца приводит к погрешностям при заточке углов и  их качества.  

Процесс взаимодействия абразивных частиц с обрабатываемой поверхностью заготовки 
определяется тремя основными факторами:  

источником внешнего силового воздействия; 
кинематикой (перемещением, скоростью и ускорением) относительного движения абразив-

ных частиц; 
физико-химическими свойствами материалов заготовки и зерна. 
В зависимости от характера и величины внешних сил, приложенных к абразивной частице, 

в обрабатываемом материале возникают механические деформации, которые могут быть обра-
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тимыми и необратимыми. При обратимых деформациях (упругих) частицы материала после 
снятия внешних нагрузок возвращаются под действием внутренних сил в первоначальное сос-
тояние. При необратимых деформациях под действием внешних сил наступает либо пластичес-
кая деформация, либо хрупкое разрушение. При пластической деформации часть металла мо-
жет выдавливаться в виде «навалов».  

При хрупком разрушении, начиная с некоторого критического давления сжатия, вне конту-
ра контакта за счет растягивающих напряжений возникают выходящие на поверхность круго-
вые трещины, образуя зону разрушения, которая по своим размерам значительно превосходит 
зону контакта зерна с материалом. При перемещении по поверхности заготовки абразивные 
зерна вызывают царапины и риски, в этой зоне возникают напряжения, которые превышают 
предел прочности обрабатываемого материала.  

Следовательно, взаимодействие обрабатываемого материала с абразивными зернами опре-
деляется совокупностью упругих, пластических и прочностных свойств материалов, объединя-
емых общим термином - механические свойства. При абразивной обработке для удаления при-
пуска материала необходимо преодолеть значительное сопротивление и затратить некоторое 
количество энергии, которая должна быть или накоплена абразивной частицей предварительно, 
или передана ей извне от источника движения с помощью среды (твердых или эластичных тел). 

Режущая поверхность абразивного инструмента не имеет определенных геометрических 
параметров, присущих горному инструменту.  

Пространственное расположение и распределение режущих граней и поверхностей абрази-
вных зерен разнообразной формы и размеров определяют существенное отличие процесса об-
разования поверхности на заготовке при абразивной обработке от процесса резания горным 
инструментом. При абразивной обработке образуется большое количество очень малых по раз-
меру стружек, ширина - в 8-15 раз больше их толщины, а длина зависит от размера зоны конта-
кта и при шлифовании обычно менее 1-2 мм. 

 Стружки с обрабатываемой поверхности инструмента срезаются абразивными зернами, 
беспорядочно расположенными на рабочей поверхности круга, поэтому сечение срезаемого 
отдельными зернами металла может практически изменяться в широких пределах и приобре-
тать разнообразные формы и размеры.  

На процесс резания оказывает форма вершин зерен, имеющих различную степень остроты (или 
округленности). В зависимости от радиуса округления режущих кромок абразивных зерен, глуби-
ны их внедрения t и молекулярного взаимодействия абразивного и обрабатываемого материалов 
будет различным характер резания отдельными зернами. Если глубина внедрения режущей кромки 
зерна при шлифовании без охлаждения будет не меньше 0,1 радиуса округления вершины, то зерно 
производит микрорезание с различной формой стружек (такие зерна условно можно называть «ре-
жущими»).  

При меньшей глубине внедрения зерно будет производить пластическое оттеснение материала 
(подобные зерна иногда называют «давящими»). Если же глубина внедрения зерна меньше 0,01 
радиуса округления вершины, происходит упругое оттеснение материала (зерна в этом случае 
условно называют «скользящими»).  

Переходу от упругого деформирования к пластическому и от пластического оттеснения к мик-
рорезанию соответствуют определенные критические нагрузки, которые показаны на рис. 4. 

Рис. 4. Схема зоны контакта зерна с заготовкой а и зависимость меж-
ду нагрузкой и глубиной относительного внедрения абразивного зерна б: А 
- зона упругого деформирования, В - зона пластического деформирования 
и оттеснения металла, С - зона микрорезания 

 

В зоне пластического деформирования металл не отделяется 
от основной массы, а обтекает абразивное зерно и выдавливается 

в направлении, перпендикулярном скорости резания. Объем оттесненного металла, выдавленного по 
краям канавки, может быть значительным (до 80 % от объема канавки). При увеличении относитель-
ного внедрения зерна оттеснение материала сменяется его торможением относительно движущегося 
зерна, т.е. образованием стружки, которая отделяется от основного металла.  

Рабочий цикл шлифования, т.е. процесс съема металла в пределах припуска, осуществляет-
ся в три этапа. С момента контакта круга с заготовкой на первом этапе происходит процесс по-
степенного врезания. Действительный съем металла в этот период меньше, чем следовало бы 
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ожидать. Это объясняется тем, что при внедрении абразивных зерен в металл появляется сила 
сопротивления, которая действует на круг со стороны шлифуемой заготовки и называется ра-
диальной силой. Время этапа врезания зависит от режима шлифования и способности системы 
сопротивляться силам, стремящимся ее деформировать. Под ее действием в механизмах станка 
происходит выбор имеющихся зазоров, люфтов и деформация некоторых деталей.  

В системе станок - круг- заготовка в этот период создается натяг, с увеличением которого 
возрастает и съем металла. Время этапа врезания зависит от режима шлифования и способнос-
ти системы сопротивляться силам, стремящимся ее деформировать, т.е., от жесткости системы. 
Жесткость J (Н/мм) технологической системы станка определяется отношением действующей 
силы Ру к величине деформации у (перемещения), вызываемой этой силой: J=Ру /у. После соз-
дания определенного натяга в системе устанавливается примерно постоянная интенсивность 
съема металла. В этот период, называемый установившимся процессом, толщина слоя снимае-
мого металла примерно соответствует по величине поперечной подаче. 

В третий период шлифование проводится с уменьшенной или выключенной (нулевой) поперечной 
подачей. Интенсивность съема металла убывает, так как глубина врезания абразивных зерен  и натяг в 
системе постепенно уменьшаются. В этот период, который называется зачисткой или выхаживанием, 
уменьшается шероховатость шлифуемой поверхности и повышается точность обработки. 

Наличие высоких мгновенных температур в зоне резания приводит к изменению структуры 
поверхностного слоя шлифуемой заготовки, появлению тепловых деформаций заготовки, оста-
точных деформаций, шлифовочным прижогам и трещинам, возникающим в основном при 
шлифовании закаленных режущих инструментов. Структурные превращения, протекающие с 
различной скоростью в ранних глубинах поверхностного слоя, приводят к возникновению вну-
тренних напряжений и появлению сетки шлифовочных трещин. Ожоги уменьшают твердость и 
износостойкость поверхностного слоя заготовки, то есть ухудшают его качество. Для достиже-
ния высокой производительности шлифования и качества поверхностного слоя инструмента, 
применяют для охлаждения заготовки смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).  

Выводы. Повышение эксплуатационных характеристики режущих кромок бурового инст-
румента осуществляется путем внедрения алмазных кругов на основе керамических и органи-
ческих связок. Это приведет к уменьшению дефектов, которые возникают при заточке в виде 
сколов, макро и минитрещин. Заточные операции, которые выполняются на точильно-
шлифовальных станках, не удовлетворяют тех требований, которые предусмотрены для буро-
вого инструмента. Процесс заточки инструмента на таких станках полностью зависит от нагру-
зки, которая прикладывается самим рабочим к буровому инструменту. Решить такую проблему 
можно при помощи механизированной заточки, которая существенно повысит эксплуатацион-
ные характеристики бурового инструмента. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Буровзрывные работы ос-
таются основным видом подготовки породы к добыче, при этом наиболее трудоемким процес-
сом является бурение шпуров и скважин для размещения в них заряда взрывчатых веществ. 
Бурение осуществляется с помощью ручных и телескопных перфораторов, относятся к пневма-
тическим машинам ударно-поворотного действия и обладают существенными достоинствами, 
такими как: конструктивная простота, низкая стоимость, небольшие габаритные  размеры, уни-
версальность, безопасность, простота обслуживания и ремонта, низкие эксплуатационные за-
траты. Но серьезным недостатком отечественных машин является их невысокий уровень каче-
ства. Как показывает рынок, отечественные перфораторы, в последнее время, по скорости бу-
рения, надежности и долговечности уступают не только французским, шведским и финским 
перфораторам, но и китайским.  

Анализ исследований и публикаций. Проблемам повышения эксплуатационных характери-
стик перфораторов посвящены труды отечественных ученых и специалистов: А.Д. Алимова, А.З. Са-
гинова, А.Г. Бажала, Д.Н. Ешуткина, А.П. Кичигина, А.О. Кожевникова, И.А. Бегагоена и др. Науч-
ные работы [1,2] содержат результаты исследований по оценке влияния деформаций деталей на от-
дельные сопряжения, без учета их суммарного влияния на относительное расположение исполни-
тельных поверхностей - торцов поршня-ударника и штанги. Конечные расчеты на точность, которые 
учитывают суммарное влияние каждой посадки на работу машины, можно провести только с помо-
щью теории расчетов размерных цепей, которая является достаточно молодой наукой. 

Для обеспечения высокого качества перфораторов необходимо обосновать посадки во всех 
сопряжениях через определение характера напряжений и величины деформаций деталей. И.А. 
Бегагоен и А.И. Бойко разработали методику расчета нагружения и определения деформации 
деталей непосредственно передающих ударный импульс, и деталей, сопряженных с ними [1-3]. 
Д.А. Артамонова провела расчеты линейных и угловых размерных цепей и предложила допус-
ки и посадки, обеспечивающие плоский прямой удар [4]. 

Постановка задачи. За последние 20 лет, по известным причинам, не проводились работы по 
совершенствованию конструкций перфораторов и внедрению новых технологий в их производство. 
Задача повышения качества отечественной горной техники становится с каждым годом все острее. 

Современные отечественные перфораторы имеют ряд проблем, которые требуют скорей-
шего решения. Так в автоматической масленке трудно определить уровень масла и равномер-
ность его подачи. Масло попадает в перфоратор вместе с энергоносителем через головку и хра-
повое кольцо. Основная его часть, предназначенная для смазки, выносится через выхлопное 
окно после отработки переднего и заднего ходов. В результате сопрягаемые детали работают в 
условиях полусухого или сухого трения, что приводит к повышению затрат энергии на трение, 
снижению шероховатости сопряжений, образованию следов «схватывания» от микроударов. 

Поворот штанги при бурении осуществляется периодически с помощью шлицев винта по-
воротного и поршня. На головке винта поворотного имеется храповой механизм, который сто-
порит его при прямом ходе, однако пружины, стопорящие крыльчатку, быстро выходят из 
строя. Винт поворотный осуществляет поворот поршня ударника, через бронзовую втулку, 
вставленную в головку поршня-ударника. Бронза обладает хорошей теплопроводностью, что 
необходимо для данного узла, но и самой низкой износостойкостью в машине (300 час.) [1]. 
Поэтому выбор материала и вида термической или химико-термической обработки для бронзо-
вой втулки является одной из актуальнейших задач. 

Поршень-ударник, одна из основных деталей перфоратора, в процессе эксплуатации при-
обретает сколы хвостовика в месте удара поршня о штангу или боек. Сколы появляются от 
внецентрового удара за счет увеличенного зазора в сопряжении втулка-направляющая - шток 
поршня-ударника. Под действием внецентрового удара в деталях возникают не только кон-
тактные напряжения σк и напряжения сдвига σсдв, вызываемые плоским ударом, но и напряже-
ния изгиба σизг. Как показали исследования [4], при перекосах до 10 мин поршня и штанги во 
время удара, удар получается плоским за счет упругой деформации торцов. Увеличение угла 
перекоса от 10 до 12 мин вызывает резкий скачек изгибных напряжений σизг от 137 % до 161 %, 
что значительно снижает долговечность деталей.  

Постановка задачи. Расчет угловых размерных цепей показал, что в выпускаемых перфо-
раторах угол перекоса, заложенный в конструкцию, составляет 2о10', а в действительности дос-
тигает 6о50'. [4]. Таким образом, требуется пересмотр точности изготовления сопряжений, 
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обеспечивающих плоский прямой удар. Такими являются сопряжения втулка направляющая – 
поршень ударник и гранбукса - штанга. Для передачи телом перфоратора ударного импульса и 
повышения энергии удара, необходимо обеспечить минимальный зазор в подвижных соедине-
ниях не менее H/f, что обеспечит свободное прохождение ударного импульса по деталям и ис-
ключит появление перекосов. 

В перфораторах ударно-поворотного действия каждая деталь передает импульс в направлении 
действия удара (продольная безвихревая волна) и перпендикулярно ей (поперечная сдвиговая волна 
сжатия). В зависимости от частоты и энергии генерируемых волн возникают деформации деталей в 
продольном и поперечном направлениях, которые изменяют во времени зазоры и натяги и значи-
тельно отличаются от посадок полученных при сборке. Поперечные волны деформаций и мгновен-
ные изменения поперечных (диаметральных) размеров деталей под действием продольных волн вы-
зывают соударение микронеровностей сопряженных поверхностей, что приводит к изменению мгно-
венных удельных давлений на фрикционном контакте. Уменьшенные посадки в сопряжениях приво-
дят к микроударам (схватыванию) и образованию на поверхностях закаленных и отпущенных зон, 
которые выкрашиваются в процессе эксплуатации и снижают шероховатость поверхностей.   Коэф-
фициенты трения в соединениях перфораторов переменные, и величина их в 3-4 раза меньше, чем в 
машинах, не имеющих ударных нагрузок [2].  

В результате ударного бурения образуется пыль и шлам, которые попадают в перфоратор через 
выхлопные отверстия и по зазорам между буром и гранбуксой, ускоряя абразивный износ  деталей. 
Содержащаяся в горных породах и атмосфере влага ускоряет процесс коррозии металлов, в результа-
те чего снижается механическая прочность машин, ускоряется процесс старения материалов. 

Вследствие износа изменяется форма и размеры деталей, и их относительное расположение 
в машине. Это приводит к образованию недопустимых по величине зазоров, эксцентриситетов 
и перекосов. Изменение характера сопряжений вызывает дополнительные деформации деталей 
и снижает их усталостную прочность, которая приводит к появлению трещин, выкрашиванию и 
поломке. Таким образом, детали перфораторов работают в тяжелых условиях, подвержены 
циклическим знакопеременным нагрузкам, испытывают абразивный и коррозионный износы.  

Выводы и направление дальнейших исследований. Вопросы повышения долговечности 
и качества перфораторов требуют решения ряда проблем от выбора современных прочных ма-
териалов и определения оптимальной точности сопряжений до разработки новых способов уп-
рочнения и антикоррозионных покрытий деталей. 

Сложность процессов, происходящих в машинах передающих ударный  импульс, несовершенные 
методы расчетов точности спряжений, неотработанные технологические процессы изготовления дета-
лей, отсутствие наработок с использованием современных материалов и новых методов упрочнения 
поверхностного слоя деталей не обеспечивают высокое качество отечественной буровой техники. Ска-
занное обусловливает актуальность проведения дальнейших исследований в данном направлении. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Технический уровень подзем-
ных горных машин определяется совокупностью показателей, в состав которых входит показатель 
шумобезопасности, который задается через технические характеристики шума (шумовые характери-
стики), устанавливаемые в государственных стандартах и технических условиях на конкретные типы 
изделий. Несоответствие данного показателя нормативным требованиям обусловливает необходи-
мость проведения работ по улучшению шумовых характеристик горных машин.  

Анализ исследований и публикаций. Информацию об уровнях шума машин и оборудо-
вания в стандартах и технических условиях на изделия дают шумовые характеристики, которые 
определяются стандартными методами. Основным видами шумовых характеристик горных 
машин являются октавные уровни звуковой мощности и уровни звукового давления и звука в 
контрольных точках, одна из которых находится на рабочем месте оператора.  

Виды шумовых характеристик основных типов горных машин, устанавливаемые государ-
ственными стандартами, приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Шумовые характеристики подземных горных машин 

Шумовые характеристики горных машин должны соответствовать предельно допустимым 
шумовым характеристикам (ПДШХ), которые устанавливаются, исходя из требований обеспе-
чения на рабочих местах допустимых уровней шума в соответствии с нормативной величиной 
эквивалентного уровня звука 80 дБ А без применения средств индивидуальной защиты.  

Практически на всех типах горных машин шумовые характеристики превышают ПДШХ. Наи-
большие превышения имеют место при бурении шпуров пневматическими бурильными машинами. 
Для перфораторов и бурильных установок указанные превышения составляют 22-29 дБА. На пневма-
тических станках глубокого бурения, погрузочных машинах непрерывного действия, скреперных 
лебедках большой мощности и других типах машин превышения ПДШХ достигают 16-19 дБА. 

Несоответствие шумовых характеристик горных машин ПДШХ приводит к снижению 
производительности труда при их эксплуатации, что наносит ущерб экономике горных пред-
приятий. По данным разных авторов обеспечение нормативных требований по шуму на рабо-
чих местах дает увеличение производительности труда за смену до 30 % [1], а снижение шума 
на каждые 10 дБА обеспечивает уменьшение экономических затрат на устранение его негатив-
ного воздействия в размере около 7 % от годовой заработной платы на одного работающего [2]. 

Оценить эффективность мероприятий по улучшению шумовых характеристик горных ма-
шин можно общими методами квалиметрии, применяемыми для количественной оценки каче-
ства продукции. Для оценки уровня качества используются дифференциальный, комплексный 
и смешанный методы, а определение значений показателей качества проводится измеритель-
ным, регистрационным, расчётным и органолептическим методами [3]. 

Постановка задачи. Необходимой составляющей работ по улучшению шумовых характе-
ристик горных машин является количественная оценка комплексного показателя их техниче-
ского уровня и качества при реализации мероприятий по снижению шума. Проведение такой 
оценки требует разработки методики расчета комплексного показателя для горных машин на 
основе общих методов количественной оценки качества продукции.  

Изложение материала и результаты. Объединение в одном показателе результатов оцен-
ки основных составляющих технического уровня горных машин обеспечивает комплексный 
метод. С этой целью применен средний взвешенный арифметический показатель [4], который 
определяется формулой  
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Тип оборудования Вид шумовой характеристики Нормативный документ 
Перфораторы пневматические 
переносные 

Уровни звуковой мощности в октавных полосах 
частот и уровень звука 

ГОСТ Р 51246-99 

Перфораторы пневматические 
колонковые 

То же ГОСТ Р 52443-2005 

Установки бурильные шахтные 
Уровни звукового давления в октавных полосах 
частот 

ГОСТ 26699-98 

Лебедки скреперные подзем-
ные 

То же ГОСТ 15035-80 

Машины погрузочные шахтные –“”– ГОСТ 26917-2000 
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где Кi - относительный i-й показатель качества продукции; mi - коэффициент весомости i-го по-
казателя; n - число показателей. 

Входящая в приведенное выражение величина Кi определяется по формулам 
Ki=Пі / Піб; Ki = Піб /- Пі, 

где Пі - значение i-го показателя качества продукции, а Піб - значение i-го базового показателя. 
Коэффициенты весомости находятся по формуле [4] 
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где Мi - параметры весомости. 
Параметры весомости определяются из выражения 
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где ξi и Δξi - величина количества продукции и ее изменение; ΔПi - величина соответствующего 
показателя качества и его изменение. 

В общем случае показатели технического уровня выбираются из совокупности показателей, ха-
рактеризующих важнейшие потребительские параметры изделий. Для подземных горных машин вы-
бор показателей упрощается, поскольку они установлены нормативным документом [5]. Основными 
показателями технического уровня горных машин являются показатели назначения, надежности, 
экономного использования материалов и энергии и эргономические показатели. 

Параметры весомости показателей технического уровня и качества можно найти расчет-
ным методом [4]. Этот метод включает составляющие: метод стоимостных регрессивных зави-
симостей, метод предельных и номинальных величин, метод эквивалентных соотношений, экс-
пертный метод. 

Анализ указанных составляющих расчетного метода показал, что параметры весомости по-
казателей назначения, надежности и эргономических показателей горных машин можно опре-
делить методом эквивалентных соотношений, исходя из критерия увеличения выработки на 
горную машину на 1 %, а для нахождения параметров весомости показателей экономного ис-
пользования материалов и энергии целесообразно использовать метод стоимостных регрессив-
ных зависимостей. 

Параметры весомости показателей назначения находятся из соотношения между сменной 
нормой выработки на горную машину и показателем назначения, а для параметров надежности 
используется соотношение между годовым объемом работ и временем эксплуатации. 

В состав эргономических показателей горных машин входят шумовые характеристики (по-
казатель шумобезопасности) и вибрационные характеристики (показатель вибробезопасности). 
Согласно нормативному документу [4] в тех случаях, когда удается определить зависимость 
между одним из основных показателей назначения изделия и эргономичными показателями, их 
оценка проводится по величине изменения показателя назначения. 

Для этого уровни шума и величины виброскорости выражались через допустимое время 
работы горной машины в соответствии с санитарными нормами, которое включалось в зависи-
мость для сменной нормы выработки, а затем использовалось соотношение между сменной 
нормой выработки и допустимым временем работы. 

Для постоянного шума допустимое время работы в пересчете на восьмичасовую смену при 
допустимой величине уровня звука 80 дБА определяется по формуле, мин 

 )80(1,010/480  AL
допT ,      (2) 

где LА - уровень звука при работе машины, дБА.  
Допустимое время работы в смену при воздействии вибрации определяется формулой, мин 

  ,/480 2
Тндоп vvT   

где vн и vТ - соответственно нормативное и действующее значение вибрации. 
Составляющая комплексного показателя технического уровня горной машины, обуслов-

ленная изменением показателя шумобезопасности, определяется допустимым временем работы 
в смену для базового и нового образца. При этом допустимое время работы для нового образца 
ограничивается предельной величиной, соответствующей санитарной норме, и не может пре-
вышать фактической величины времени работы в смену. При таком ограничении указанная со-
ставляющая определится выражением 
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где допT  и б
допT  - допустимое время работы машины в смену для нового и базового образца, мин; 

Траб - фактическое время работы в смену, мин. 
Если при снижении шума найденная величина Тдоп>Траб, то в формулу (3) подставляется ве-

личина Тдоп=Траб. 
Прирост величины показателя технического уровня при снижении шума определится из (3)  
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Далее рассматривается нахождение комплексного показателя технического уровня горной 
машины на примере переносного пневматического перфоратора. В отраслевом нормативном 
документе [6] в качестве основных показателей технического уровня установлены энергия уда-
ров и частота ударов (показатели назначения), 80%-ный установленный ресурс (показатель на-
дежности), удельная масса и удельный расход воздуха (показатели экономного использования 
материалов и энергии), уровни звуковой мощности в октавных полосах частот и логарифмиче-
ский уровень виброскорости (эргономические показатели). 

Для оценки показателя назначения использовалось соотношение между сменной нормой 
выработки на перфоратор и скоростью бурения. С этой целью классификационные показатели 
энергии удара и частоты ударов заменялись на функциональный показатель скорости бурения.  

Сменная норма выработки на бурение шпуров при прохождении горных выработок в мет-
рах продвижения забоя определяется формулой, м [7] 
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где Нв - сменная норма выработки по рабочему процессу на одного рабочего; Тсм - установлен-
ная продолжительность рабочего дня, мин; Тп.з - суммарный норматив времени на подготови-
тельно-заключительные операции, которые относятся к смене, мин; Тл.п - норматив времени на 
личные потребности, мин; То - норматив времени на бурение 1 м шпура, мин; Тд - суммарный 
норматив времени на вспомогательные операции по бурению 1 м шпура, мин; l - глубина шпу-
ров, м; ηи - коэффициент использования шпуров; n - число шпуров в забое; kпр - коэффициент 
перебура шпуров; kо - коэффициент, учитывающий тип подающего устройства; Тпз.з - продол-
жительность подготовительно-заключительных операций на цикл бурения в забое, мин. 

Норматив времени на вспомогательные операции Тд определяется формулой, мин/м 
Тд = t1 + t2 + t3 + t4, 

где t1 - время на замену коронок; t2 - время на забуривание шпура; t3 - время на переход к буре-
нию следующего шпура; t4 - время на продувку шпура. 

Скорость бурения шпура переносным перфоратором определится выражением vб = 1/То, где 
vб - средняя скорость бурения шпура, м/мин. Тогда формула (5) примет вид, м 
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Вычисления параметра показателя скорости бурения выполнены для следующих парамет-
ров горной выработки: размер выработки 4,6-5,5 м; прочность пород по шкале М.М. Протодья-
конова - 10-11. Скорость бурения в расчете vб=0,11 м/мин. Остальные величины, входящие в 
формулу (6), взяты из справочных данных [7]. 

Величина параметра весомости показателя назначения составила: М1=0,797. Необходимо 
отметить, что параметр весомости показателя скорости бурения будет всегда меньше единицы, 
поскольку в формулу (6) входят затраты времени на вспомогательные операции, которые от 
скорости бурения не зависят.  

Допустимое время работы перфоратора в смену Тдоп, найденное по формуле (2), соответст-
вует затратам времени на бурение и забуривание. Относительная доля указанных затрат време-
ни ψв в суммарном времени на выполнение всех операций при продвижении забоя найдется из 
знаменателя формулы (6). Тогда время на выполнение всех операций для найденной величины 
Тдоп составит: ./ вдоп

cм
доп TT   Формула (6) для нормы выработки примет вид, м 
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Вычисленная с использованием приведенной формулы величина параметра весомости по-
казателя шумобезопасности: М2 = 1.  

Величина параметра весомости показателя вибробезопасности определялась аналогично. 
Поскольку для вибрации допустимое время работы, как и для шума, определяется затратами 
времени на бурение и забуривание, то параметр весомости имеет ту же величину: М3=1.  

Для нахождения величины параметра весомости показателя надежности использовалось 
соотношение между годовым объемом работ и временем эксплуатации. При увеличении вре-
мени эксплуатации на 1 % годовой объем работ возрастает на такую же величину, соответст-
венно, параметр весомости: М4 = 1. 

Для показателей экономного использования материалов и энергии в целях исключения 
двойного учета показателей назначения удельная масса перфоратора и удельный расход возду-
ха, отнесенные к ударной мощности перфоратора, заменялись показателями массы и расхода 
воздуха. При нахождении величин параметров весомости методом стоимостных регрессивных 
зависимостей для показателя массы использовались соотношения между массой перфоратора и 
ценой изделия, а для показателя расхода воздуха - между расходом сжатого воздуха и годовы-
ми эксплуатационными затратами. Определение параметров весомости методом стоимостных 
регрессивных зависимостей требует использования данных, для которых цена соответствует 
необходимым затратам на их производство и эксплуатацию [4]. Поэтому для определения па-
раметров весомости использованы данные в уровнях цен 1990 г. Величины параметров весомо-
сти составили: масса перфоратора - М5=0,361; расход воздуха - М6=0,086. 

Результаты расчета коэффициентов весомости приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Коэффициенты весомости показателей технического уровня перфораторов 
Категория показателей Наименование Величина коэффициента 

Назначение скорость бурения 0,188 
Надежность 80%-й установленный ресурс 0,236 

масса 0,084 Экономное использование 
материалов и энергии расход воздуха 0,02 

уровни звуковой мощности 0,236 
эргономические 

логарифмический уровень виброскорости 0,236 

Оценка комплексного показателя технического уровня и качества по формуле (1) показы-
вает, что для показателей назначения, надежности и экономного использования материалов и 
энергии комплексный показатель линейно возрастает при их улучшении. Так, увеличение ско-
рости бурения в два раза соответствует росту комплексного показателя на 18,8 %. 

Зависимость прироста комплексного показателя технического уровня и качества при сни-
жении шума является нелинейной, поскольку входящие в (4) величины Тдоп и б

допT  находятся по 

формуле (2), содержащей степенную функцию. Соответствующие зависимости величины при-
роста показателя ΔUш от уровня шума для времени работы перфоратора 180 и 120 мин в смену 
показаны на рис. 1. 

Рис. 1. Изменение комплексного показателя технического уровня пер-
форатора при снижении шума: 1 - Траб = 180 мин; 2 - Траб = 120 мин 

При времени работы 120 мин в смену увеличению указанной 
величины на 0,5% соответствует снижение шума на 10 дБА, а на 5 
% - на 19 дБА (кривая 2). Максимальный рост показателя (на 23,6 
%) достигается при снижении шума до нормативных требований. 

Для других типов горных машин параметры весомости пока-
зателей надежности и эргономических показателей также будут 
равны единице, а величины коэффициентов весомости определятся 
величинами параметров весомости показателей экономного ис-

пользования материалов и энергии и, также, показателей назначения.  
Установление величин коэффициентов весомости требует проведения соответствующих 

расчетов для конкретных конструкций горных машин, при этом параметры весомости показа-
телей назначения будут близкими к соответствующим величинам для переносных перфорато-
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ров. С учетом относительно небольшой массы и расхода воздуха, потребляемого перфоратора-
ми, весомость показателей экономного использования материалов и энергии для данных машин 
имеет наименьшую величину. Поэтому для перфораторов увеличение комплексного показателя 
технического уровня и качества при снижении шума до нормативной величины является наи-
большим, или при доведении показателя шумобезопасности горных машин до нормативных 
требований максимальное увеличение комплексного показателя может достигать 25%. 

Реализация такого увеличения показателя возможна при использовании наиболее эффек-
тивных средств улучшения шумовых характеристик горных машин, прежде всего звукоизоли-
рующих кабин. Другие средства должны обеспечивать снижение шума не менее чем на 10 дБА, 
а при меньших величинах снижения шума повышение технического уровня и качества горных 
машин обеспечивается при улучшении показателя шумобезопасности в сочетании с другими 
составляющими комплексного показателя изделий.  

Таким образом, улучшение шумовых характеристик подземных горных машин обеспечи-
вает повышение их технического уровня до 25 %. Увеличение комплексного показателя техни-
ческого уровня и качества является фактором повышения конкурентоспособности горной тех-
ники на мировых рынках сбыта в современных экономических условиях.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ 
РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ШИХТИ НА КАР’ЄРІ ЗАЛІЗОРУДНОГО ГЗК 

Наведено параметри та функції проекту розроблення інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості 
шихти на кар’єрі залізорудного ГЗК.  

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Метою проекту роз-
робки інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості сировини на залізорудному ком-
бінаті є удосконалення системи забезпечення якості шихти на пунктах розвантаження - най-
кращої за якісними показниками (мінімум відхилення від планових показників) з найменшою 
вартістю (мінімум витрат на транспортування руди) при виконанні планових показників роботи 
вантажного обладнання (вихід екскаваторів на проектні контури). Для виконання мети проекту 
відбувається формування інформаційно-аналітичних моделей з визначення параметрів роботи 
вантажно-транспортного комплексу кар’єру; управління роботою кар’єру на базі розроблених 
моделей здійснюється виробничим відділом кар’єру гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) 
та диспетчером, які використовують геологічну, маркшейдерську та технічну інформацію. Про-
ект обмежений в часі інтервалом, який потрібен для адаптації розроблених моделей до умов 
роботи певного гірничо-збагачувального комбінату. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проект як система діяльності існує стільки часу, скіль-
ки його потрібно для отримання кінцевого результату – стабільної роботи інформаційно-

                                                 
.  Назаренко В.М., Шолох С.М., 2012 
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аналітичної системи для забезпечення руди на пунктах розвантаження кар’єру ГЗК певної кіль-
кості та якості [1].  

З точки зору системного підходу проект по розробці інформаційно-аналітичної системи за-
безпечення якості рудної сировини розглядається як процес переходу від сучасного стану про-
цесу формування руди на окремих пунктах розвантаження (відомої якості, відомої кількості) 
(початковий стан) до автоматизованої системи управління роботою вантажно-транспортного 
комплексу кар’єру при врахуванні низки обмежень (співвідношення руди за збагачуваністю, 
вміст шкідливих домішок тощо) та параметрів різноманітних механізмів (продуктивність екс-
каватора, загальна вантажопідйомність автосамоскидів) [2]. 

Постановка завдання. Розробка інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості 
сировини є одноразовою нециклічною діяльністю. Головним чином це обумовлено різноманіт-
ністю умов, в яких працюють гірничо-збагачувальні комбінати: умови залягання рудних покла-
дів; система розробки родовища корисних копалин; геологічна будова родовища; обладнання, 
яке використовується на кар’єрі; інформаційні зв’язки між службами ГЗК тощо. Крім того, 
майже завжди існує декілька варіантів отримання кінцевої продукції кар’єру - руди на пунктах 
розвантаження. Ці фактори обумовлюють необхідність у розробці та впровадженні такого про-
екту, як інформаційно-аналітична система забезпечення якості залізорудної сировини, що над-
ходить на подальшу переробку з кар’єра на фабрики гірничо-збагачувального комбінату. 

Викладення матеріалу та результати. За означенням, проект - деяка задача з певними ви-
хідними даними та потрібними результатами (метою), що обумовлюють спосіб її вирішення. В 
даному випадку задачею є розробка ефективної системи управління перевезенням автосамос-
кидами руди певної кількості та якості  при заданих даних про об’єми та якість руди, що можна 
отримати із забоїв та одержання шихти на пунктах розвантаження шляхом накопичення та змі-
шування рудної маси від екскаваторів.  

Проблемою проекту є отримання шихти потрібної якості та кількості. 
Засоби реалізації проекту - застосування методів оптимізації для управління транспорту-

ванням руди від забоїв до пунктів розвантаження певним чином, що призводить до отримання 
найкращих технологічних, економічних та технічних показників роботи кар’єра. 

Результат проекту - стабільна робота інформаційно-аналітичної системи забезпечення яко-
сті руди на пунктах розвантаження, що надходить на подальшу переробку на дробарні, збага-
чувальні та агломераційні процеси. 

Даний проект пов’язується з короткотерміновою метою, але є частиною загального проекту 
розробки родовища корисних копалин. 

Життєвий цикл проекту містить наступні фази: 
1. Передінвестиційна фаза. 
Аналіз можливостей запровадження інформаційної системи для управління роботою ван-

тажно-транспортного обладнання (збір інформації від забоїв, наявність цифрової моделі родо-
вища). 

Попередня оцінка: забезпеченість відділів гірничо-збагачувального комбінату обчислюва-
льною технікою, інформаційними геолого-маркшейдерськими масивами, системою зв’язку між 
відділами кар’єру. 

Оцінка: розподіл вантажопотоків, визначення значень критеріїв ефективності, сумарних 
грошових витрат ефективної роботи вантажно-транспортного комплексу. 

Доповідь про можливості: захист перед керівництвом ГЗК (інвестором) сформованої інфо-
рмаційно-аналітичної системи забезпечення якості шихти. 

Планування: визначення необхідної кількості автоматизованих робочих місць, оцінка ймо-
вірності виконання плану перевезень (ризику). 

Організація фінансування: здійснюється безпосередньо службами ГЗК. 
2. Інвестиційна фаза. 
Переговори та укладання контрактів: визначення параметрів інформаційно-аналітичної си-

стеми забезпечення якості шихти. 
Будівництво: оснащення диспетчерських та виробничого відділу кар’єру програмним за-

безпеченням, оснащення обладнання системами зв’язку. 
Навчання: персоналу виробничого відділу, диспетчерів користуванню автоматизованими 

робочими місцями. 
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3. Експлуатаційна фаза. 
Прийомка та запуск: розподіл автосамоскидів по забоям, призначення та постановка екска-

ваторів для технічного обслуговування та ремонту (ТОіР). 
Виробництво: перевезення готових до виймання запасів від забоїв до пунктів розвантажен-

ня, корекція планових показників під час роботи вантажно-транспортного комплексу. 
Заміна обладнання: проведення ТОіР вантажного обладнання. 
Завершення проекту: підрахунок фактичних показників роботи кар’єра - технологічних, 

економічних, технічних. 
До функцій управління проектом належать: 
1. Планування: збір інформації, складання структури та параметрів інформаційно-

аналітичної системи, передача завдань до виконавців, визначення необхідної кількості обчис-
лювальної техніки та систем зв’язку, оцінка вартості обладнання та його монтажу, складання 
графіків проведення робіт, визначення значень критеріїв, оцінка ризиків, планування поставок. 

2. Контроль: облік попередніх вантажопотоків, пілотне прогнозування продуктивності екс-
каваторів, пробне визначення термінів проведення технічного обслуговування і ремонтів екска-
ваторів. 

3. Аналіз: попередній та контрольний аналіз об’ємів, якості, вартості, ресурсів. 
4. Прийняття рішень: ступінь необхідної деталізації, можливості формування вантажопото-

ків, ефективність визначення термінів ТОіР, складання графіку роботи кар’єра. 
5. Складання та супровід бюджета проекту: визначення економічних показників та переоб-

числення їх при коригуванні роботи вантажно-транспортного комплексу кар’єру. 
6. Організація здійснення. 
7. Моніторінг: обробка даних про отримані якісні та кількісні показники шихти на пунктах 

розвантаження. 
8. Оцінка: обчислення показників ефективності роботи кар’єра. 
9. Звітність: звіти про фактичне формування шихти на приймальних пунктах та економічні 

показники роботи кар’єра. 
10. Перевірка та прийомка: перевірка якості руди в забоях та на вході пунктів розванта-

ження. 
11. Бухгалтерський облік. 
12. Адміністрування. 
Необхідні підсистеми управління проектом (рис. 1): 
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Рис. 1. Класифікація процесів управління проектом розроблення 
інформаційно-аналітичної системи управління якістю сировини 
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1. Управління змістом і об’ємами робіт: аналіз та адаптація інформаційних масивів для 
умов родовища і гірничо-збагачувальних комбінатів. 

2. Управління тривалістю: обираються структура інформаційно-аналітичної системи, яка 
забезпечить об’ємні та якісні показники роботи пунктів розвантаження. 

3. Управління вартістю: змінними є витрати на транспортування руди та періодичність 
проведення ТОіР екскаваторів. 

4. Управління якістю: вантажопотоки формуються таким чином, щоб вміст компонентів в 
результуючій шихті мінімально відрізнявся від планових показників. 

5. Управління закупками та поставками: постачання обчислювальної техніки для апаратно-
го забезпечення інформаційно-аналітичної системи та засобів зв’язку. 

6. Управління людськими ресурсами: розподіл нарядів на екскаватори та автосамосвали. 
7. Управління ресурсами: розподіл навантажень на екскаватори (управління сировиною); 

визначення термінів проведення ТОіР (управління персоналом та обладнанням). 
8. Управління змінами: перерозподіл вантажопотоків при зміні якісних та кількісних пока-

зників руди від забоїв. 
9. Управління ризиками: визначення продуктивності екскаватора на основі аналізу статис-

тичних даних; формування вантажопотоків, яке враховує ймовірність виконання планів; при-
значення термінів ТОіР так, що враховані реальна виробнича ситуація та можливий її розвиток. 

10. Управління запасами: визначення об’ємів готових до виймання запасів руди, що підля-
гають відвантаженню. 

11. Інтеграційне управління: управління технологічними, економічними та технічними па-
раметрами формування вантажопотоків. 

12. Управління інформацією та комунікаціями: передача нарядів водіям та машиністам для 
забезпечення сформованих вантажопотоків. 

Підготовку стратегії проекту умовно поділяють на три послідовні процедури (рис. 2). 
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Рис. 2. Організаційна структура проекту розроблення  

інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості сировини 
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1. Стратегічний аналіз починається з аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Фактори зовнішнього середовища: 
технологічні: екскаватори, автосамоскиди, ведення гірничих робіт (у т.ч. забезпеченість 

шляхами); 
ресурсозабезпеченість: забезпечення обчислювальною технікою та засобами зв’язку, ква-

ліфіковані спеціалісти; 
обмеження державного сектора: обмеження гірничої інспекції на об’єми гірничої маси, що 

підготовлені до виймання; 
економічні; 
соціальні; 
політичні; 
екологічні; 
конкуренти. 
Фактори внутрішнього середовища: 
цільові ринки: проект забезпечує формування вантажопотоків для постачання сировини 

необхідної якості щодо роботи дробарних, збагачувальних та агломераційних фабрик ГЗК; 
виробництво: графік роботи екскаваторів формується за допомогою математичних моделей 

функціонування вантажно-транспортного комплексу кар’єру; 
персонал: оператори ЕОМ, спеціалісти виробничого відділу, спеціалісти відділів головного 

механіка та енергетика, маркшейдерського, геологічного та технічного відділів кар’єру ГЗК; 
дослідження та розробка НДДКР: формування даних для обчислень параметрів математич-

них моделей розподілу вантажопотоків, визначення термінів проведення ТОіР, визначення 
продуктивності екскаваторів; 

фінанси: виділені кошти для проведення модернізації обчислювальної техніки та засобів 
зв’язку; кошти для адміністративних витрат; 

номенклатура продукції: графіки роботи вантажно-транспортного комплексу кар’єру на 
внутрішьомісячному інтервалі. 

2. Розробка стратегії здійснюється на трьох різних організаційних рівнях: 
корпоративна стратегія - стратегія забезпечення замовника інформаційно-аналітичною сис-

темою відповідного рівня деталізації (може бути як стратегією зросту, збереження чи скоро-
чення в залежності від загальної стратегії ГЗК); 

ділова стратегія: формування вантажопотоків та термінів проведення ТОіР за допомогою 
математичних моделей; 

функціональна стратегія: формування нарядів для роботи екскаваторів та автосамоскидів. 
3. Реалізація стратегії. 
Результат проекта - стабільна робота інформаційно-аналітичної системи забезпечення яко-

сті руди на пунктах розвантаження, що надходить на подальшу переробку на дробарні, збага-
чувальні та агломераційні процеси. Про успішність проекту можна судити по тому, наскільки 
результат відповідає за своїми якісними, вартісними та часовими характеристиками запланова-
ному рівню. 

Керовані параметри проекту:  
1. Обсяги робіт по різним технологічним одиницям. 
2. Вартість перевезення руди. 
3. Часові параметри - призначення термінів ТОіР, їхня тривалість та резерви виконання, а 

також взаємозв’язок їх з формуванням вантажопотоків. 
4. Ресурси - призначення навантаження на екскаватори та автосамоскиди, використання 

фінансових ресурсів на запчастини та енергію. 
5. Якість проектних рішень - точність обчислення продуктивності екскаваторів, кількість 

критеріїв та обмежень в моделі формування вантажопотоків, ступінь врахування ситуації на 
кар’єрі при визначенні термінів ТОіР. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проект та процес його реалізації є скла-
дною системою, в якій сам проект виступає як керована підсистема, а керуючою підсистемою є 
управління проектом.  Управління проектом створення інформаційно-аналітичної системи за-
безпечення якості сировини призводить до створені моделі управління роботою залізорудного 
кар’єру на тижнево-добово-змінному інтервалі, розробки закономірностей та моделей для ко-
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ректування роботи вантажно-транспортного комплексу кар’єру при зміні вхідних параметрів, 
формування динамічної моделі для визначення оптимальних вантажопотоків та термінів техні-
чного обслуговування і ремонтів обладнання. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДВУХФАЗНОЙ  
АСИНХРОННОЙ МАШИНЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА 

 

Изложен сравнительный анализ процессов в двухфазной и трехфазной асинхронной машине. Приведены век-
торные диаграммы и диаграммы напряжения и тока асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
при холостом ходе, под нагрузкой и в генераторном режиме. 

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Эксплуатируемые на шахтах и рудни-
ках Украины двухосные рудничные электровозы оснащены неэффективными и явно устарев-
шими типами контакторно-резисторных систем управления тяговыми электродвигателями по-
стоянного тока. 

Анализ исследований и публикаций. В последние годы в Украине возобновились иссле-
дования по созданию современных энергоэффективных систем ТЭП, в том числе с традицион-
ными видами трехфазных асинхронных тяговых электрических двигателей (ТАД) [1]. 

Испытания подтвердили в основном ожидаемую эффективность новых разработок тяговых 
асинхронных электроприводов (ТАП) для рудничных типов электровозов [2]. 

Однако, как показали результаты предварительных испытаний, не отходя от определяющих 
преимуществ ТАП, особенно для условий шахт, необходим дальнейший поиск альтернативных 
по энергоэффективности и технологичности структур и самих асинхронных электроприводов. 

Один из возможных направлений создания таких видов ТАП является электропривод на 
базе двухфазных ТАД с IGBT-преобразователями [3]. 

Постановка задачи. Исследование электромагнитных процессов в двухфазной и сравне-
ние их с трехфазной асинхронной машиной в тяговом (двигательном) и тормозном (генератор-
ном) режимах работы тяговых электроприводов для условий рудничных электровозов. 

Изложение материала и результаты. Согласно [4,5] электромагнитные процессы в асин-
хронной машине (АМ) рассматриваются при следующих допущениях: 

обмотки статора трехфазного двигателя соединены в симметричную звезду; 
зазор равномерный; 
связь между магнитодвижущей силой и потокосцеплением (потоком) – линейная; 
распределение магнитного потока обмоток по расточке статора синусоидальное. 
При питании асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором (АД) симмет-

ричным трехфазным напряжением постоянной частоты ωs в нем возникает вращающееся маг-
нитное поле. Это поле изображают обобщенным пространственным вектором s , модуль ко-
торого равен амплитуде синусоидальной волны, рис. 1а. 

    а      б 

       
Рис. 1. Представление пространственного вектора магнитного потока s  

                                                 
.  Гузов Э.С., Мельник О.Е., Омельченко А.В., 2012 
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асинхронной машины: а- в трех неподвижных осях А,В,С; б - в двух неподвижных осях α,β 
 

Поток, создаваемый каждой фазой, является проекцией s  на неподвижную ось соответст-
вующей фазы 
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Поток s - физически существующая величина, по аналогии с ней представляют виртуаль-
ные обобщенные векторы напряжения и тока 
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Вектор sI  пропорционален физически существующему вектору напряженности поля. 

Обобщенные векторы s , sU , sI  можно также представить в системе двух неподвижных 
ортогональных осей α и β, например, для магнитного потока, рис. 1б. Для упрощения матема-
тических выкладок принимают ось α вещественной и совпадающей с осью фазы А трехфазной 
системы, ось β принимают мнимой.  

Тогда 

.sin   ;coscos   ;    sssS j  

Минуя этапы приведения трехфазной системы к обобщенным векторам и далее к двухфаз-
ной системе координат, можно установить прямое соответствие между трехфазной и двухфаз-
ной системами 
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Изложенное позволяет утверждать, что описание АД в двух ортогональных неподвижных 

осях α и β теоретически соответствуют представлению двухфазного АД, аналогично трехфаз-
ному. Иными словами двухфазный и трехфазный АД аналогичны друг другу при равенстве 
обобщенных параметров. Корректнее говорить о подобии двигателей одинаковой мощности, 
тягового момента, оборотов и близких по значениям моментов инерции ротора, коэффициента 
мощности и прочее. 

Поэтому далее, рассмотрим соотношения для обобщенного АД, для которого уравнения 
записываются аналогично как для статора (с индексом «s»), так и для ротора (с индексом «r»), 
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но с учетом того, что ротор вращается с электрической скоростью r=pмех, где p - число пар 
полюсов, мех - механическая скорость вращения ротора. 

Зависимости напряжений в статоре и роторе 

;
dt

d
IRU S

SSS



     

.0
dt

d
IRU r

rrr


  

Магнитные потоки описываются выражениями 
  rSSS ILILL        (1) 

  rrSr ILLIL        (2) 

где Ls,Lr - индуктивности рассеяния обмоток; L - индуктивность намагничивания (далее 
(Ls+L)=Ls и (Lr+L)=Lr  - полные индуктивности обмоток). 

Исключая rI  из (1) и (2) находим 

SSrrS ILK        (3) 

где 
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r L

L
K


 - коэффициент связи ротора; 
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L  - результирующий коэффициент 

рассеивания. 
Момент двигателя в виде векторного произведения 

  SSSSSS IIpM  sin
2
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3     (4) 

где S  - угол между векторами S  и SI . 

Подставляя (3) в (4), получаем 

rSrrS IKpM  sin
2

3   

где r  - угол между векторами r  и SI . 

Уравнение движения ротора 

,K
Sмех M

p

M

dt

d
J 

  

где J - приведенный к валу двигателя момент инерции двигателя и ВМП; MK- момент сопро-
тивления. 

Представленным соотношениям соответствует схема замещения АМ в тяговом режиме 
приведена на рис. 2. 

где s=(s-r)/r -
скольжение ротора по 
отношению к основной 
составляющей вращаю-
щегося магнитного по-
ля;  - синхронная час-
тота вращения магнит-
ного поля; r - частота 
вращения ротора. 

Векторные диаграммы холостого хода и нагруженного АД приведены на рис. 3, где 

SpS II ,а  - соответственно активная и реактивная составляющие тока статора; 

  LXLXLX SrSrSSS  ,,  - индуктивные сопротивления 

 
Рис. 2. Схема замещения фазы асинхронного двигателя в тяговом режиме 
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Диаграммы напряжения и тока АД в тяго-
вом режиме приведены на рис. 4. 

 
В тормозном режиме ТЭП АМ генерирует 

электроэнергию либо в контактную сеть (реку-
перация), либо в тормозной резистор RQ (рези-
сторное торможение). В этом процессе также 
принимает участие сглаживающий конденсатор 
Cd в цепи постоянного тока. Схема замещений 
при этом принимает вид представленный на 
рис. 5, где Ed, Ld, Cd, RQ приведены к цепи пере-
менного тока; векторные диаграммы приведены 
на рис. 6, диаграммы напряжения и тока пока-
заны на рис. 7 

   sinsin  SmSmSp III  

 
 
Сравнение диаграмм на рисунках 3,4 и 6, 7 наглядно подтверждает известное положение 

для АМ: при переходе из двигательного режима в генераторный активная составляющая тока isa 
меняет знак, а реактивная составляющая isp знака не меняет, т.е. АМ генерирует активную 
мощность и потребляет реактивную.  

 
 
Источником реактивной мощности для АМ в 

рассматриваемой системе являются либо контакт-
ная сеть (КС), либо сглаживающий конденсатор Cd. 

 

 
Рис. 5. Эквивалентная схема торможения 

асинхронной машины 
 

    
 
 

Рис. 6. Векторные диаграммы асинхронной 
машины в генераторном режиме, s<0, φ>π/2 

Рис. 7. Диаграммы напряжения  и тока асинхронной 
машины в генераторном режиме, s<0 

 
 
 

 а   б 

 
 

Рис. 3. Векторные диаграммы асинхронного двига-
теля:  а - холостой ход; б - под нагрузкой s>0 

 
Рис. 4. Диаграммы напряжения 

и тока асинхронного двигателя, s>0 
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Возможность поддержания реактивного тока isp на данной частоте путем подпитки АМ от 
КС обеспечивает надежное возбуждение ее в генераторном режиме и, следовательно, устойчи-
вое торможение ТЭП, которое осуществляется путем изменения отношения между ωs и ωr. Ус-
танавливается ωs<ωr, т.е. s<0. При этом Es>Us и АМ генерирует ток в КС или в тормозной рези-
стор RQ в течение φ, а на интервале [π-φ] АМ подпитывается от КС. Изменением величины 
скольжения s и величины тока подпитки путем ШИМ, регулируют ЭДС АМ, а следовательно и 
мощность торможения на данной скорости. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Получены уравнения описывающие 
характеристики обобщенного асинхронного двигателя. Установлено прямое соответствие 
обобщенных параметров трехфазной и двухфазной асинхронной машины. Проведенный анализ 
характеристик двигателей в различных режимах работы показал целесообразность применения 
двухфазных асинхронных двигателей для тяговых приводов. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТУРБОМЕХАНІЗМІВ  
В ЕНЕРГОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

Проведено аналіз стану енергоефективності при роботі турбомеханізмів в енергоємних технологіях гірничо-
металургійного комплексу, наведені проблемні питання в даному аспекті досліджень. Окреслені основні шляхи під-
вищення ефективності використання електричної енергії в технологічних процесах гірничо-металургійного компле-
ксу, зокрема в роботі турбомеханізмів.  

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними задачами. Ресурсо- та енергозбере-
ження в енергоємних технологіях гірничого та металургійного комплексу пов’язані з пробле-
мою технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах, частка яких в Україні 
визначається як «надзвичайно висока» і складає в середньому 3,1-3,6 млрд. кВт∙год на рік, або 
приблизно 22-25 %, від загального обсягу електричної енергії, що виробляється, а також техно-
логічних втрат електричної енергії в процесах її споживання, з кількісними характеристиками 
споживання електричної енергії безпосередньо технологічними об’єктами та якістю перетво-
рення її параметрів в системах живлення та управління [1-5]. Таким чином значне підвищення 
енергетичної ефективності у гірничо-металургійному комплексі Кривбасу за рахунок раціона-
льного використання електричної енергії є актуальною науково-практичною задачею в наш час. 

Аналіз досліджень та публікацій. Специфічні умови формування енергобалансу з підви-
щеними рівнями всіх складових потужності (активної, реактивної та ін.) обумовлені [1, 5-8]: 

неефективним регулюванням турбомеханізмів (до 95 % насосних, компресорних, вентиля-
торних та ін. пристроїв цього класу обладнано нерегульованим електроприводом); 

                                                 
. Суртаєв В.М.,Суртаєв В.В., Осадчук Ю.Г., Батраков Д.В., Герасимчук О.В., Замицький О.В., 2012 
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неповним використанням силового обладнання (двигунів, перетворювачів, трансформато-
рів) по встановленій потужності та навантаженню; 

відсутністю ефективних за технічною реалізацією методів та засобів компенсації реактив-
них складових потужності, а також пристроїв та систем оперативного контролю споживання 
електроенергії безпосередньо в вузлах живлення та управління енергетичними об’єктами. 

Викладення матеріалу та результати. Асинхронні двигуни турбомашин (насосних стан-
цій, компресорних установок,  вентиляторів тощо) використовують не менш 20-25% всієї виро-
бленої електроенергії. Електроприводи зазначених механізмів, як правило, є нерегульованими, 
що не дозволяє забезпечити режим раціонального енергоспоживання й витрата води, пару, по-
вітря й т.п. при зміні технологічних потреб у широких межах. Обрані, виходячи з максимальної 
продуктивності, ці механізми значну частину часу працюють з меншим навантаженням, що ви-
значається зміною потреби в різні періоди роботи [1, 5, 9].  

Відомо, що середньодобове завантаження насосів становить 50-55 % від максимального, що 
є наочним прикладом неефективного використання насосного обладнання у виробничій і кому-
нальній сферах Кривбасу [2-5]. Системи з нерегульованим електроприводом не забезпечують по-
мітного зниження споживаної потужності при регулюванні, а також обумовлюють істотне зрос-
тання тиску у мережах, що призводить до витоків й несприятливо позначається на роботі техно-
логічного устаткування й мереж. Наприклад, при існуючих засобах водорозподілу надлишковий 
(непотрібний у цей момент) напір 10 м (або тиск 0,1 МПа) збільшує витоки води на 5-10 % [2-
5,9]. Навмисна зміна подачі й напору насосів, відповідно до змінного режиму роботи систем во-
допостачання або водовідведення, може виконуватись різними способами, основним з яких на 
даний момент є зміна ступеня відкриття засувки на напірній лінії. Також можлива періодична 
робота насосного агрегату при керуванні в стартостопному режимі на пристрій, що демпфірує і 
забезпечує підтримку необхідного технологічного параметра, який компенсує кидки й провали 
потоку рідини при пусках й зупинках насосів. Більшу частину часу експлуатації насосів ККД на-
ближено до максимального значення [1,9]. Споживання ж електроенергії електродвигуном у ста-
ртостопному режимі мінімально. Однак, не завжди можливо використати достатнього об’єму єм-
ність для демпфування і необхідно враховувати  негативний вплив пускового струму, що при 
прямих пусках електродвигунів перевищує номінальне значення у 5-7 разів. 

Ще одним, найбільш поширеним в наш час, способом регулювання тиску і витрат в напір-
ному трубопроводі є дроселювання (рис.1а,б).  Спосіб полягає в обмеженні поперечного пере-
різу випускного тракту насоса за допомогою дросельної засувки. На жаль, цей  спосіб регулю-
вання негативно впливає на ККД турбомашини. Дросельна засувка чинить опір потоку рідини, 
що рухається, таким чином частина енергії розсіюється на засувці. При дроселюванні швид-
кість обертання робочого колеса насоса залишається практично незмінною, при цьому асинх-
ронний електродвигун працює безпосередньо від мережі і його швидкість на 5-7 % менше  від 
синхронної частоти. При цьому споживання електроенергії двигуном пропорційно продуктив-
ності насоса [10]. Дросельна засувка також може встановлюватися на вході насоса (рис.1б), об-
межуючи, приплив рідини, при цьому насос не має підвищені витрати енергії, тому що частина 
її витрачається на подолання опору засувки. При роботі насоса в умовах, що обмежують плив 
рідини, проявляються такі нелінійні ефекти, як кавітація. При цьому зменшується ефективна 
площа поверхні лопатей робочого колеса насоса, які беруть участь у створенні тиску. Тому да-
ний спосіб, як правило, не застосовують для перекачування рідин. З енергетичної точки зору 
він краще попереднього, але він також негативно впливає на ККД насоса і при цьому спожи-
вання електроенергії пропорційно квадрату продуктивності насоса [9-10]. 

    а      б 

   
Рис. 1. Характеристики насосу та системи: а - при обмеженні вихідного потоку (криві 1-4 - характеристики сис-

теми; крива 5 - характеристика насосу); б - при обмеженні вхідного потоку (1-4 – характеристики насосу; крива 5 – 
характеристика системи) 
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Робота насоса на засувку має ряд недоліків, насамперед, збільшується зношування самого 
насосного агрегату й запірно-регулюючої арматури, установленої на ньому, проявляється ефект 
резонансу, перегрів насоса через недостатній теплообмін і т. д., окрім цього значно зменшуєть-
ся ККД установки в цілому, що наочно відображено на рис. 2а,б [9-10]. 

   а      б 

      
Рис. 2. Характеристики лопатевих насосів а - характеристика H(Q), N(Q), η(Q) - залежність напору, потужності 

і ККД від подачі Q відповідно; б - дросельне регулювання роботою насоса (Нс1 - характеристика системи при відкри-
тій засувці, Ні - характеристика системи для відповідного степеня відкриття заслінки  

 

Отже, даний спосіб регулювання спрямований на вирішення технологічних завдань, в комплексі не 
вирішує задачу енергозбереження при транспортуванні рідин. Насосний агрегат у даному випадку ви-
трачає електроенергію на подолання протитиску на засувці. Дроселювання вимагає наявності на об'єкті 
чергового персоналу, що обумовлює високу залежність від людського фактору. 

Найбільш ефективний спосіб регулювання передбачає зміну швидкості обертання робочого 
колеса насоса (рис. 3) [9-10]. Завдяки цьому можна забезпечити необхідний напір у всій області 
регулювання, не погіршуючи при цьому ККД насоса в порівнянні із дроселюванням.  

Рис. 3. Регулювання зміною частоти обертання 1,2 і характеристики на-
соса H(Q), η(Q) при зміні частоти обертання від n1 до nі, відповідно 

 

При зміні частоти обертання насоса змінюється положення 
Q-H характеристики.  

Фізичний принцип дії насосів визначає закони подібності 
для основних характеристик насоса: продуктивність насоса Q 
лінійно залежить від швидкості обертання колеса, створюваний 
при цьому напір H залежить від квадрата швидкості, і, відпові-
дно, необхідна при цьому механічна потужність Р залежить від 
куба швидкості [10] 

1

2

;A

B

Q n

Q n


 

2
1

2

;A

B

H n

H n

 
  
 

3
1

2

.A

B

N n

N n

 
  
   

Отже, по суті єдиний ефективний спосіб регулювання швидкості обертання асинхронного 
двигуна - зміна частоти з одночасною зміною напруги при використанні перетворювача часто-
ти [9,10].  

При цьому термін окупності інвестицій в устаткування становить від 6 до 18 місяців за-
лежно від механізму, режимів його роботи та потужності приводного двигуна [9]. Застосування 
перетворювачів частоти забезпечує наступні переваги в порівнянні з іншими способами: ефек-
тивне використання асинхронних електродвигунів, дешевих в експлуатації та ремонті, ККД 
електродвигуна у всьому діапазоні регулювання максимально відповідає ККД електродвигуна в 
номінальному режимі, ККД перетворювача 95-98 %, коефіцієнт потужності близький до 0,9-1,0, 
плавний пуск електродвигуна, відсутність гідравлічних ударів, зниження рівня шуму при пуску 
та роботі, автономна безпечна робота, інтеграція в АСУ ТП 4.  

Порівняння різних методів регулювання продуктивності насосів з точки зору споживання 
електроенергії наведено на рис. 4. Найбільш ефективним є частотне регулювання роботою на-
соса. 

Найбільша ефективність застосування перетворювачів частоти проявляється на об'єктах з 
великим змінним навантаженням, яке передбачає велику глибину регулювання. 

При малих витратах води насосний агрегат обертається на малій швидкості, що забезпечує 
підтримку номінального тиску, споживаючи при цьому тільки ту кількість електроенергії, яка 
необхідна для виконання технологічного завдання.  
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Рис. 4. Порівняння способів регулювання роботою насоса Р/Рп, 
Q/Qn – споживана потужність і подача у відносних одиницях 

 

При роботі в енергоефективному режимі заощаджуєть-
ся не тільки електроенергія й ресурс устаткування, але й 
залежно від функції об'єкту автоматизації - вода, теплота. 
Збільшення ресурсу роботи електродвигуна при цьому спо-
собі регулювання прямо пов'язане з ресурсом підшипників, 
що визначається радіальними й осьовими навантаженнями 

і частотою обертання. У загальному випадку можна зневажити тим фактом, що при зниженні 
частоти енергетична складова вібрації зменшується пропорційно квадрату і в розрахунку ре-
сурсу підшипників ураховувати тільки зменшення швидкості обертання.  

Саме завдяки регулюванню швидкості, у середньому в 2,5-3 рази вдається збільшити між-
ремонтні інтервали насоса й електродвигуна. 

Що стосується систем автоматичного регулювання насосів, то найчастіше частотний пере-
творювач встановлюється у насосні установки під час модернізації існуючих об’єктів - коли 
користувач має намір зберегти або частково модифікувати технологічну частину, тобто змінити 
тільки спосіб управління. При одинарних насосних групах для реалізації системи автоматично-
го регулювання використовуються довільні прості регулятори або вхідний регулятор частотно-
го перетворювача. Однак у багатьох випадках застосовується більш складний принцип регулю-
вання, при якому регулювальне обладнання забезпечує при заданому тиску безперервність технологі-
чного процесу та однакову тривалість роботи окремих насосних груп, а також виконує пріоритетні 
функції (захист, обмеження та технологічне блокування), здійснює керування під час аварійних ситу-
ацій або підтримує залежність заданого тиску від миттєвої величини витрат та ін. 

Однак зустрічаються і приклади катастрофічного недовикористання обладнання (рис. 5а). 
У цьому випадку регулювання частоти обертання насоса за допомогою перетворювача частоти 
не приносить необхідного ефекту управління, при цьому ККД насоса становить близько 10-20 
% при можливих 65 % і більше. 

 
 

Рис. 5. Характеристики насосів при зміні частоти обертання: а - характеристика H(Q) при суттєвому недовико-
ристанні насосу; б - характеристика H(Q) при задовільному використанні насосу; в - характеристики  η(Q). 1,2,..,7 - 
характеристики насоса H(Q), η(Q) при зміні частоти обертання від n1 до n7 відповідно; 8,9 - характеристики системи 
при відкритій і прикритій заслінці 

 

Даний режим роботи насоса також небезпечний явищем кавітації, що може привести до 
збільшення швидкості зношування устаткування. У даному випадку необхідна модернізація 
насосної установки в цілому, з відповідною заміною приводу і насосу, що дозволить  досягти 
максимального ККД установки при номінальному режимі роботи і при зміні технологічних 
параметрів роботи системи. Приклад задовільного частотного регулювання роботою насосного 
агрегату і системи в цілому наведено на рис. 5б. 

У наведеному прикладі максимального значення ККД система - перетворювач частотний - аси-
нхронний двигун - насос при відповідній навантажувальній характеристиці з показником подачі 70 
м3/год досягається на п’ятому ступені регулювання - ККД=0,6, споживання потужності 7,4 кВт. 
При цьому напір дорівнює 48 м.  

На основі викладеного, можливо заключити, що вкрай незадовільний рівень використання 
можливостей регулювання силових електроприводів призводить до підвищеного енергоспожи-
вання і знижує конкурентоздатність вітчизняних виробництв.  

Іншою характерною особливістю експлуатації вітчизняних енергосистем та всього парку 
енергетичного обладнання є підвищений рівень напруги на шинах підстанцій, а також відсут-
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ність пуско-регулюючих пристроїв для великої групи установок, обладнаних синхронними та 
асинхронними двигунами. За результатами комплексного обстеження основних споживачів 
електроенергії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - турбомеханізмів, на предмет необхідності 
регулювання їх технологічних параметрів [4-8], встановлена доцільність впровадження пуско-
вих регулюючих пристроїв в димососах, вентиляторах, насосах, компресорах та іншому облад-
нанні та опрацьовані першочергові програми та алгоритми роботи регульованого електропри-
воду вентилятора правої методичної печі СПЦ-2, димососів конверторного цеху та іншого об-
ладнання. У результаті використані в проектах та впроваджені в виробництві раціональні способи 
запуску турбомеханізмів з використанням пускових пристроїв, які захищені трьома авторськими 
свідоцтвами на винаходи [4-8]. Способи максимально реалізують можливості пускових пристроїв 
для групового пуску паралельно працюючих турбомеханізмів з врахуванням їх реального заванта-
ження, що забезпечує мінімальну потужність пускових пристроїв [1, 4-8]. 

Для послідовного плавного регулювання технологічних параметрів турбомеханізмів опра-
цьовані раціональні системи регулювання, які забезпечують мінімізацію споживання електро-
енергії. Запропоновані інноваційні рішення захищені авторськими свідоцтвами на винаходи. 
Нові підходи до вирішення проблеми базуються на [4-8]: 

експериментальних дослідженнях та статистичному аналізі завантаження синхронних,  
асинхронних двигунів та іншого електрообладнання за основними енергетичними показниками, 
з метою встановлення реального резерву по складовим потужності та компенсуючим якостям 
синхронних двигунів; 

розробці схемотехнічних рішень по переходу до регульованого електроприводу змінного 
струму енергоємних пристроїв (турбомеханізмів, конвеєрів та ін.), з метою наближення їх пока-
зників електроспоживання до технологічно-необхідного рівня та забезпечення інваріантних за 
часом частот плавного пуску та зупинок; 

мінімізації реактивних складових потужності в вузлах безпосереднього живлення та управ-
ління груповими об’єктами технологічних ліній, за рахунок використання в силових мережах 
компенсуючих перетворюючих пристроїв та ефекту формування багатофазного (з боку живля-
чої мережі) режиму споживання; 

оптимізації рівня живлячої напруги 6 та 10 кВ за рахунок варіації коефіцієнтів трансформації та 
активного управління параметрами компенсуючих пристроїв з елементами адаптації [4-8]. 

До 2000 року розрахунки підприємств з енергосистемою за реактивну потужність здійсню-
вались по так званому «сальдовому» тарифу, при якому дозволялось генерувати реактивну по-
тужність в мережу і підприємство розраховувалось з енергосистемою по різниці між спожитою 
та генерованою реактивною потужністю. За нинішніх умов, з введенням одноставочного тари-
фу диференційованого по зонах доби, за генерацію реактивної потужності підприємство саме 
розраховується з енергосистемою. По всім синхронним двигунам КДГМК «Криворіжсталь» 
(нині ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») до 2000 р. було встановлене збудження на максимум 
віддачі реактивної потужності в мережу. Це давало економічний ефект при впровадженні на 
працюючих установках, враховуючи відношення в вартості 1 кВт∙год до 1 квар∙год. електро-
енергії майже в 26 разів (на генерацію реактивної потужності необхідно витратити відповідну 
кількість активної потужності). Синхронні двигуни не були перевантажені по збудженню, так 
як це в основному машини серії СТД, які мають випереджуючий коефіцієнт потужності. Тільки 
проведення вказаних організаційно-технічних заходів на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
дозволило отримати зниження плати підприємства за спожиту реактивну потужність в серед-
ньому на 30-35 тис. дол. США на місяць - у зимово-весняний період, та на 20-25 тис. доларів 
США - влітку-восени [4-8]. У наш час збудження синхронних двигунів виставлено на забезпе-
чення «нуль - перетоку» на підстанціях, які мають розрахункові лічильники. Зниження плати за 
реактивну потужність на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у порівнянні з базовим варіантом 
складає 15-20 %. Базовою підстанцією при проведенні експериментальних робіт по груповому 
регулюванню перетоків реактивної потужності була КРЗ-16біс компресорного цеха №2 - відно-
сно нова підстанція, яка обладнана двома регульованими під навантаженням живлячими 
трансформаторами та має 6 синхронних двигунів СТД 10000-2У4 одиничною потужністю 
10 МВт. Як результат, опрацьовано та впроваджено універсальний мікропроцесорний пристрій 
регулювання токів збудження. Розподіл реактивної потужності на регульовані синхронні дви-
гуни здійснюється з умови забезпечення однакового навантаження двигунів до повної потуж-
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ності. По розробкам пристроїв та способів регулювання реактивної потужності отримано 2 Па-
тенти України на винаходи [4-8]. 

Ефективність розроблених технічних рішень може бути проілюстрована на прикладі най-
більш енергоємних турбомеханізмів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – насосних установок 
цеху водозабезпечення, на долю яких в балансі енергоспоживання комбінату приходиться при-
близно від 2 до 12 % активної потужності що споживається, та від 7 до 9 % реактивної. В нині-
шній час, в умовах різких змін у роботі споживачів води, установки експлуатуються нераціона-
льно. Аналіз витрат електроенергії на помпових установках дозволив встановити, що витрати 
електроенергії на перекачку 1 м3 води (питомі витрати) для однієї помпової станції не є сталою 
величиною і можуть відрізнятися більш як у два рази. Так, на помповій станції №7 така вели-
чина становить 0,284-0,665 кВт/м3 (середнє значення – 0,317 кВт/м3). Витрати води на 1 т гото-
вого прокату змінюються в 1,5-2 рази. Це обумовлено тим, що при регулюванні помп за допо-
могою засувок об’єм води, що перекачується, зменшується на 30-50 % практично при тих-же 
витратах електричної енергії. Окрім того, при аналізі показників питомих витрат електроенергії 
встановлено, що більш високі питомі витрати мають помпи з більшим ступенем зносу. На пом-
пових станціях експлуатуються помпи, кількість відпрацьованого часу яких становить від 126 
до 65509 год. Аналіз статистичних даних показує, що при використанні помп, ресурс роботи 
яких на порядок вище, витрати електроенергії зростають на 5-7 %, що зумовлює необхід-
ність  розробки та використання пристроїв, які дозволяють контролювати ступінь зношеності 
помп. В цьому разі економію електричної енергії (до 12 %) може забезпечити експлуатація в 
напружені періоди роботи помп з мінімальною зношеністю. Розроблені також системи, які за-
безпечують раціональні режими запуску та регулювання з контролем зони помпажу. Економіч-
на ефективність від впровадження схем регулювання: витрати електроенергії зменшуються на 
25-30 %, термін окупності систем становить 0,8-1,2 роки [4-8,9]. 

 Висновки і шляхи подальших досліджень. На основі викладеного можливо заключити, 
що вкрай незадовільний рівень використання можливостей регулювання силових електропри-
водів турбомеханізмів призводить до підвищеного енергоспоживання і знижує конкурентозда-
тність вітчизняних виробництв. Регулювання реактивної потужності засобами синхронних при-
водів дозволяє за нинішніх економічних умов значно підвищити ефективність використання 
енергообладнання виробництв Кривбасу. Спільне використання сучасних схем регулювання 
витрат електроенергії силових електроприводів дозволяє підвищити конкурентоздатність про-
дукції гірничо-металургійного комплексу. Наявний науково-технічний потенціал вітчизняних 
розробок у галузі енергозбереження цілком достатній для забезпечення прогресу в галузі. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Обоснована возможность расчета нестационарного электромагнитного поля в достаточно общей постановке на 
основе метода вторичных источников с использованием естественных векторов поля. Разработана методика учета 
произвольных магнитных свойств ферромагнитной среды при её движении в пространстве. Проанализированы пре-
имущества предложенного метода по сравнению с другими методами решения аналогичных задач. 

 

Актуальность работы. Проблема исследования электромагнитных полей на основе поле-
вого подхода остается актуальной на протяжении нескольких десятилетий. Наиболее сущест-
венные результаты получены на основе численного моделирования задач в полевой постановке. 
Большинство публикаций в этой области посвящено исследованию особенностей численной 
реализации методов [1-6], оптимизации параметров вычислительного процесса [2, 4, 7], сравни-
тельному анализу вычислительных схем [1-5], развитию и совершенствованию комбинирован-
ных подходов [8-11]. Следует, однако, отметить, что эффективность и адекватность предло-
женных методов во многих случаях существенно снижается за счет достаточно грубых упро-
щающих предположений, что объясняется как ограниченными вычислительными возможно-
стями ЭВМ, так и недостаточным развитием методов решения полевых задач в усложненной и 
максимально приближенной к реальным условиям постановке. Характерно, что на фоне быстро 
растущих вычислительных возможностей ЭВМ в последние годы активно развиваются комби-
нированные, численно-аналитические и др. неклассические подходы. При этом изменяются 
приоритеты в оценке возможностей применения основных методов. Так, активно развивавший-
ся в последние десятилетия прошлого столетия метод интегральных уравнений (МИУ) в на-
стоящее время по количеству практических реализаций значительно уступает методу конечных 
элементов (МКЭ). Однако известные преимущества МИУ, в первую очередь его численно-
аналитический характер, могут во многих случаях вернуть ему лидирующие позиции. Напри-
мер, при моделировании полевых задач с учетом нелинейных анизотропных свойств среды, 
когда концепция магнитной проницаемости как основной характеристики магнитного состоя-
ния теряет смысл, реализация МКЭ значительно осложняется. Можно утверждать, что МИУ 
относительно естественных векторных источников поля более устойчив к усложнению поста-
новки полевых задач, чем другие методы, в том числе и метод фиктивных вторичных источни-
ков [2].  

Цель работы. Целью данной статьи является разработка метода решения нестационарных 
задач расчета электромагнитного поля при минимальных упрощающих предположениях. В ос-
нову предлагаемого подхода положен метод векторных интегральных уравнений, получивший 
развитие в работах [3,5,6,12]. 

Постановка задачи. Рассмотрим в m-мерном пространстве Еm (m=2, 3 - размерность про-
странства) область D (в общем случае многосвязную), магнитные свойства которой заданы 

произвольным векторным соотношением ( )B B H
  

, а проводящие – удельной проводимостью 

. Вне области D 0B H 
 

, а =0. Допускается, что вся область D или отдельные её части могут 

перемещаться в пространстве со скоростью V


(очевидно, что при этом может изменяться гео-
метрия области). Пусть в области Dоб размещены обмотки с током произвольной плотности 

об


. Как известно, полная система уравнений для расчета поля в D имеет вид 

 rot ; ; div 0;

rot ; ( );div 0

H E V B

B
E B B H B

t

         
 

    

     


         (1) 

при известных граничных условиях: Hit =Het, Bin=Ben, δn=0 на границе S области D. 

                                                 
.  Толмачев С.Т., Ильченко А.В., Власенко В.А., 2012 
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Здесь B


– вектор магнитной индукции, ,H E
 

– векторы напряженности магнитного и элек-

трического полей; все векторы есть функции координат и времени, например   ,V V r t
  

, 

 ,r t  


 и т.д. 

Будем считать известными функции об


(первичные источники поля) и V


, включая точку t=0. 
После определения неизвестных в системе уравнений (1) поле в произвольной точке пространства Еm 

легко находится интегрированием по всем источникам поля (первичным и вторичным). 

В простейшем случае B H 
 

решение можно искать введением электродинамических  по-

тенциалов φ и A. В случае произвольной зависимости ( )B H
 

, включая случай анизотропии, век-
торного гистерезиса, магнитной вязкости и другие особенности, присущие реальным ферро-
магнетикам, концепция магнитной проницаемости неприменима, поэтому используем метод 
естественных вторичных источников, которыми являются векторы плотности токов проводи-

мости 


 и намагниченности среды J


. Очевидно, эти источники отсутствуют вне D, что явля-
ется одним из преимуществ МИУ.  

Основные расчетные уравнения. Введем в рассмотрение расчетный вектор 

1
0  2 2 .U B H B H H J B J        

             (2) 
Очевидно, в области D 

 rot  rot rot 2rot rot 2 rot ,

div div div -div .

U B H H J E V B J

U B H J

         

   

        

        (3) 

По теореме разложения Гельмгольца [13] можно записать 

1 2  U U U 
  

; 1 2 0, 0U U    
  

,     (4) 

т.е. вектор-функцию U


 можно восстановить по её ротору и дивергенции в виде суммы безвих-

ревого (потенциального) поля 1U


 и соленоидального поля 2U


 с точностью до произвольного 

поля 0U


, для которого 2
0 0U 


. 
При использовании теоремы Гельмгольца возможны два случая: 

если div ( )U Q x
 

 и rot = ( )U j x
 

 определены в каждой точке x D


, то всюду в D функция 

U


(см. (4)) однозначно определена при дополнительном условии задания  nU x
 

в каждой точке 

границы S; 

если в каждой точке пространства   mx E


заданы div U


и rot U


, то формулы (4) опреде-

ляют 1U


 и 2U


, а следовательно, и U


 однозначно с точностью до такого слагаемого 0U


, для 

которого 2
0 0U 


. 

Зададим в каждой точке   mx E


функции 

   -div , ,

0, \ .

J x x D
Q x

x E D

  


  


  и  
 

об об

об

2 rot , ,

2 ,  ,

0, \  .

J x D

j x x D

x E D D

   
  
  

  

  


    (5) 

Очевидно, 

     1

1
div ,

2 1 ym
D

r
U x J y dV

m r
 

  
  

       (6) 
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об

об
2

1

1

rot1 1
.

1 2 1

ym
D

ym m
D D

y r
U x dV

m r

J y rr
dV dV

m r m r

 
 
 


 
   



 

  

 
     (7) 

Здесь r x - y
  

, интегрирование ведется по всем mx E


. 

Для определения функции  0U x
 

 введем на границе S простые слои зарядов плотностью 

Div J n J 
 

 и токов плотностью Rot J n J 
 

 

   0

1 Div Rot

2 1 ym m
S

J r J n
U x ds

m r r

  
     


   

 ,     (8) 

которая, очевидно, удовлетворяет условию 2
0 0U 


. 
Для упрощения объединим в выражениях (6)-(8) интегралы, связанные с вектором на-

магниченности среды J


. Введем интегральный оператор  

2J J JП J B H H J   
   
 ,       (9) 

где JH


 - напряженность, обусловленная намагниченностью среды 

 
       1 1ˆgrad grad ,

2 1J x J x jm
D D

J y r
H dV K x y J y dV J x

m r m
 


       

   
  

     .   (10) 

Здесь     1ˆ , ,x y ijK x y K x y
r

   
   

 - симметричный тензор второго ранга с компонентами 

 
 2 1

i j ij

ij m

m
K

m r

   


 
, 

α – направляющие косинусы радиус-вектора r


. 
Таким образом, 

       2ˆ2 , y

D

m
П J x K x y J y d J x

m



  

     
     (11) 

Последнее выражение можно записать в другой форме, удобной для практических вычис-
лений [12] 

 
 

 
2

2

1 2
.

( 1) ym
D

m J r r Jr m
П J x d J x

m mr



   
  
  

  
  

 

Заметим, что поскольку ядро  ˆ ,K x y
 

 допускает оценку 0 (r-m), интеграл в (10) не сущест-

вует в обычном смысле и его следует понимать в смысле главного значения Коши. Для исклю-

чения неинтегрируемой особенности вырежем точку x


 m-мерной сферой, поле JH


 которой 

равно 
 J x

m


 

, что и отражено в соотношениях (10), (11). 

Поскольку 

   
 

 
 div Div1 1

,
2 1 2 1J y ym m

D

J y r J y r
H x d ds

m r m r


  

    
  


   (12) 

   
 

 
  rot Rot1 1

,
2 1 2 1J y ym m

D

J r J y r
B x d ds

m r m r

 
  

    
  

    (13) 
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с учетом (9) последние интегральные соотношения можно заменить одним (см. (11)). 

Таким образом, обобщая соотношения (4), (6)-(8), получим 

   
 

 

     

î á

î á1 1

1 1

2ˆ2 , [ ] [ ].
2

y ym m
D D

y

D

y r r
U x d d

m r m r

m
K x y J U y d J U x

  
    
   


  

 



   

     
    (14) 

Достоинством этого уравнения является не только существенное сокращение количества 
интегральных операторов (один вместо четырех) и отсутствие дифференциальных функций 

div J


 и rot J


, а и обеспечение естественного учета произвольных магнитных свойств включе-

нием векторной модели  J J U
  

, которая может быть получена из материальных уравнений 

 B H
 

 или  J H
 

. В простейшем случае =const легко получить: J U 
 

, где =(-1)/(+1). 

Для произвольной зависимости ( )B B H
  

эту функцию всегда можно преобразовать в модифи-

цированную функцию магнитного состояния   J U
 

, используя соотношения (2). 

Входящий в (14) вектор плотности тока E V B      
   

также необходимо выразить через 

вектор U


. Очевидно, 

         rot rot rot
B

E V B B V V B V B B V
t

 
              

 

 
          

, 

причем div 0B B   
 

, div 0V V   
 

, т.е.    rot
B

V B B V
t

 
     

 

 
   

.  

Справа со знаком «–» производная от B


 по времени, определяющая изменение вектора B


 
по отношению к движущемуся телу. Действительно [14] 

 B dB
V B

t dt


  




 

 

есть «субстанциональная производная» по времени, дающая изменение магнитной индукции B


 

в точке, движущейся со скоростью V


, третий же член учитывает изменение ориентации векто-

ра B


по отношению к телу: при constV 


,   0B V 
 

, при вращении V r 
  

, а 

 B V r  
   

. 

Таким образом, в области D 

 rot ,
dB

B V
dt

     


  
div 0. 


 

Тогда по теореме разложения Гельмгольца [14] 

   
ст дв

2 1 ym m
D D

dB r dB r
dV B V

m dt r dt r

    
                 

 
     

,    (15) 

где Dст и Dдв - неподвижная и движущаяся части области D, а в соответствии с (2) 

  1

2
B U J U 
  

. Решение (15) единственно при условии 0n 


на границе S, что выполняется, 

поскольку =0 вне области D. 
Таким образом, система векторных интегральных уравнений (14), (15) относительно векто-

ров 


 и U


 решает поставленную задачу. 
Выводы. Метод векторных интегральных уравнений развит на случай нестационарных за-

дач расчета электромагнитного поля при минимальных упрощающих предположениях. Введе-
ние специального расчетного вектора поля позволило получить основное интегральное уравне-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 165 

ние, которое обеспечивает учет произвольных магнитных свойств включением естественный 
векторной модели магнитного состояния среды без определения дифференциальных операто-
ров и магнитной проницаемости среды. Предложенный метод предусматривает возможность 
учета произвольного закона изменения во времени первичного поля и  движения ферромагнит-
ных областей в пространстве с заданной произвольной скоростью. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИЧНОГО ВЕКТОРНОГО ТА J-M КЕРУВАННЯ  
Виконано дослідження нового алгоритму керування асинхронним двигуном - J-M. Представлено порівняння 

нового алгоритму з класичним векторним керуванням з орієнтацією за вектором потокозчеплення ротора. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. З розвитком засобів 
силової електроніки та мікропроцесорної техніки векторне керування стало своєрідним проми-
словим стандартом в області керування асинхронними двигунами. Його використання дає змо-
гу керувати машиною змінною струму подібним до керування машиною постійного струму чи-
ном, що значно покращує можливості її використання в регульованому електроприводі. При 
цьому для роздільного керування потокозчепленням та моментом двигуна використовуються 
координатні перетворення. Система координат d-q, що обертається синхронно з полем машини, 
орієнтується таким чином, щоб додатний напрям вісі d співпадав з напрямом вектора потокоз-
чеплення ротора. При цьому проекція вектора струму статора на вісь d дозволяє керувати пото-
козчепленням, а їй перпендикулярна складова - електромагнітним моментом машини.  

Постановка завдання. У [1,2] представлено новий алгоритм керування асинхронним дви-
гуном, який називається J-M керуванням. При цьому автори заявляють, що використання цього 
алгоритму керування дозволяє збільшити електромагнітний момент, що розвивається двигу-
ном, при тій же амплітуді статорного струму. Отже, є необхідним провести дослідження запро-

                                                 
.  Сінолиций А.П., Козакевич І.А., 2012 
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понованого алгоритму та провести порівняння його роботи з роботою класичної системи век-
торного керування. 

Викладення матеріалу та результати. Головною  особливістю J-M керування є виділення 
додатних та від’ємних електромагнітних моментів для покращення ефективності керування.  

Принцип J-M керування полягає у орієнтації ортогональної системи координат J-M таким 
чином, щоб вісь J випереджала на 45º вектор потокозчеплення ротора, а вісь M на 45º відстава-
ла від нього (рис. 1).  

При цьому система керування, структурна схема якої зобра-
жена на рис. 3, керує лише однією складовою струму: складовою 
isj при обертанні в додатному напрямку та складовою ism - у 
від’ємному. 

Система векторного керування (рис. 2) складається з регуля-
тора швидкості (РШ), регулятора потокозчеплення (РП), регуля-
тора активної та намагнічуючої складових струму (РС1, РС2), 
координатних перетворювачів (КП1, що здійснює перехід від 
системи координат dq, що обертається, до нерухомої відносно 
статора системи координат αβ; КП2, що здійснює перехід від 
двофазної нерухомої відносно статора системи координат αβ до 
трифазної нерухомої системи координат abc; КП3, що здійснює 
зворотній до КП1 перехід; КП4, що здійснює зворотній до КП2 

перехід), блоку широтно-імпульсної модуляції (PWM), блоку ідентифікації потокозчеплення 
(ІП). 

Система J-M керування (рис. 3) складається з регулятора швидкості (РШ), блоку розрахун-
ку струмів завдання (БРС) isj та ism, координатного перетворювача (КП1), що переводить сигна-
ли струмів завдання з координатних осей J-M, що обертаються, до фазних, нерухомих відносно 
статора, осей abc, регулятора струмів (РС), блоку широтно-імпульсної модуляції (PWM) та 
блоку ідентифікації потокозчеплення (ІП). 

Рівняння складових вектору потокозче-
плення по осям J та М матимуть вигляд 

m=Lmism+Lmismj   (1)   
j=Lmisj+Lrirj  

 (2) 
де m, j - проекції узагальненого вектора 
потокозчеплення ротора  на вісі системи 
координат J-M; ism, isj - проекції узагальне-
ного вектора струму статора is на вісі систе-
ми координат J-M; irm, irj - проекції узагаль-
неного вектора струму ротора ir на вісі сис-
теми координат J-M; Lm - взаємна індуктив-
ність обмоток двигуна; Lr – власна індукти-

вність роторної обмотки. 
Математична модель асинхронного двигуна у 

осях J-M можна записати, використовуючи модель у 
системі координат, що обертається з довільною куто-
вою швидкістю 
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де usm, usj - проекції узагальненого вектора напруги 
статора us на вісі системи координат J-M3; s - синхронна частота; Rs - активний опір статорної 
обмотки; Rr - активний опір роторної обмотки; Ls - власна індуктивність статорної обмотки; p - 
оператор диференціювання; =s-. 
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Рис. 1. Системи координат d-q для 
класичного векторного керування 
та J-M для J-M керування 
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Рис. 2. Структурна схема класичного векторного керування 

асинхронним двигуном 
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Рис. 3. Структурна схема J-M керування 

асинхронним двигуном 
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При цьому 2  mj . 

Рівняння (1), (2) можна перетворити так 
Lmism+Lrirm=Lmisj+Lrirj; 

  smsjrjrmL
L iiii

m

r  ;     (4)  

 22 rjrsjmrmrsmm iLiLiLiL ; 

2)()(  rmrjrsmsjm iiLiiL .    (5)  

Рівняння електричної рівноваги роторних кіл асинхронного двигуна мають  вигляд 
pm=-Rrirm+j-       (6) 
pj=-Rrirj-m       (7) 

Склавши рівняння (6) та (7), та з урахуванням того, що 2  mj , матимемо 

pm+pj=-Rrirm+j-Rrirj-m     (8) 

)(2 rjrmr iiRp        (9) 

Підставляючи (9) в (5), отримаємо рівняння для величини вектора потокозчеплення ротора 
при J-M керуванні 
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Електромагнітний момент асинхронного двигуна в системі координат d-q, що обертається з 
довільною кутовою швидкістю, розраховується так [2] 
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При класичному векторному керуванні система координат орієнтується так, щоб додатний 

напрям вісі d збігався з напрямом вектора потокозчеплення ротора. Отже, sdp
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Проаналізуємо вираз для електромагнітного моменту при J-M керуванні 
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Перехід від системи координат J-M до системи d-q для складових узагальненого вектора 
статорного струму виконується так 
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Зворотне перетворення виконується так 
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Підставляючи (10), (16), (17) в (13), отримаємо 
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Отже, як видно з рівняння (18), всупереч заявам розробників J-M алгоритму, електромагнітний 
момент, що розвивається асинхронним приводом з J-M керуванням, є рівним моменту, що розвива-
ється при векторному керуванні при тій же величині амплітуди статорного струму. Результати моде-
лювання підтверджують правильність висновків, що були зроблені аналітичним шляхом. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Дослідження системи J-M керування 
асинхронним двигуном дозволило зробити висновок про те, що заява розробників алгоритму J-
M керування щодо можливостей збільшення електромагнітного моменту двигуна при тій же 
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амплітуді статорного струму, не відповідає дійсності. Використання алгоритму J-M не дозволяє 
покращити статичні та динамічні характеристики системи приводу. При цьому сам алгоритм не 
є більш простим у порівнянні з алгоритмом класичного векторного керування, оскільки також 
вимагає достовірної інформації про вектор потокозчеплення ротора для полеорієнтації системи 
координат, що обертається. Отже, використання системи J-M керування з метою досягнення 
більшого електромагнітного моменту при тій же амплітуді статорного струму не є можливим.  
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ  
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ 
 

В работе оценено влияние режимов транспортирования ленточного  конвейера и изменения грансостава 
материала на долговечность опорных конструкций, предложено уравнение повреждения конвейерного става от 
названных факторов.  

 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. К современным метал-
локонструкциям линейной части конвейера, а именно, конвейерному стану предъявляется ряд 
требований по прочности, амортизирующей способности при динамических нагрузках, устой-
чивости, минимальной металлоемкости и долговечности. Анализ методов расчета опорных ме-
таллоконструкций, применяемых рядом отечественных и зарубежных предприятий и научно-
исследовательских организаций, показал, что существующие методы проектирования конвей-
ерного става не в полной мере учитывают истинную картину его нагружения. Разработка мето-
дов снижения динамических нагрузок на став позволит снизить металлоемкость конвейера, что 
влечет за собой исследование долговечности опорных конструкций. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ существующих методов расчета показал, 
что научно-исследовательские институты работают, в основном, над созданием новых типов 
конструкций, а существующие методы проектирования жесткого става не в полной мере учи-
тывают истинную картину его нагружения. 

В работе [1] автор предложил уточненный научно-обоснованный метод расчета металло-
конструкций ленточного конвейера с проверкой облегченного става на устойчивость, предос-
тавляющий возможность рационального его проектирования. 

Общим недостатком рассмотренных методов расчета при проектировании является то, что при 
определении нагрузок на став берутся статические составляющие, не учитывается динамика пере-
ходных процессов и динамические нагрузки от воздействия крупных кусков груза, не используются 
возможности уменьшения нагрузок на конструкции путем управления режимами транспортирования. 

Известно, что оценка нагрузок на элементы конвейерного става при транспортировании крупно-
кускового груза в основном, выполнялась с помощью коэффициента динамичности для насыпного 
груза и крупных кусков, следующих друг за другом при постоянной скорости транспортирования. 
Применение регулируемого привода с переменной скоростью транспортирования вызывает необхо-
димость дополнительных исследований, как в части высыпного груза, так и при прохождении от-
дельных кусков. Нагрузки на став от колебаний, вызванных воздействием ленты с грузом, роликами 
и крупными кусками, в установившемся режиме и в момент пуска, не учитывались.   

Постановка задачи. Учет указанных факторов, как для конвейеров с постоянной скоро-
стью транспортирования, так и для гибкого автоматизированного производства с регулируе-
мым приводом, позволит точнее определить нагрузки на опорные конструкции, снизить неоп-
                                                 
 Ефименко Л.И., Тиханский М.П., 2012 
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равданно завышенные запасы прочности элементов конструкций. При этом появляется воз-
можность снижения металлоемкости конвейера при достаточной долговечности элементов 
опорных конструкций. Для сохранения необходимой долговечности необходимо исследовать 
методы снижения основных разрушающих факторов. 

Изложение материала и результаты. Режимы работы конвейера и, гранулометрический состав 
транспортируемого материала оказывают основное разрушающее действие на его оборудование и 
при накоплении вызывает усталостный износ конструкций. Повреждение, произведенное единичным 
воздействием разрушающего фактора, называется мерой повреждения, при этом меры повреждения 
от различных разрушающих факторов (крупные куски, регулирование скорости, пусковые режимы) 
различны по величине. Повреждение конструкции за определенное время равно сумме мер 
повреждений от различных факторов за это время. В условиях промышленной эксплуатации 
недогруженный конвейер транспортирует материал с той же скоростью, что и загруженный. При 
этом отдельно расположенные куски взаимодействуют с роликоопорами, происходит 
импульсный удар, величина которого определяется из выражения [2] 

dikЏ KVmP )1)(sin( 21   , 

где mk - масса крупного куска, кг; V - скорость  транспортирования, м/с; θ1,θ2 - углы входа ленты на 
ролик, зависят от массы куска и натяжения ленты; k - коэффициент восстановления при ударе о 
роликоопору; kdi - нелинейный коэффициент, характеризующий подсыпку мелочи  и зависящий от 
массы и формы куска. Регулируя скорость по грузопотоку, например, на 50%  от номинальной, 
можно уменьшить величину ударной нагрузки от взаимодействия груза и роликоопор, т.е. снять 
максимальное напряжение цикла S = Pk до Sp = AVp =0.5∙AV, где Vp - скорость транспортирования при 
регулировании, Vp = 0,5V при 50 %-м регулировании скорости от номинальной. 

При снижении максимального напряжения цикла конструкция выдержит большее число 
циклов нагружения до разрушения, чем прежде .105)( 4 pVfN  

Следовательно, мера повреждения от ударов крупными кусками при регулировании скоро-
сти уменьшится в зависимости ))(,( kpp mMVf  и будет равна  
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где ek -  эффективная частота процесса, K - коэффициент, учитывающий увеличение количества цик-
лов нагрузки до разрушения за счет уменьшения меры повреждения от единичного воздействия. 

Другим способом увеличения долговечности опорных конструкций ленточного конвейера, 
особенно вблизи привода, является регулирование пускового момента (тягового усилия) двига-
теля в фазе трогания. 

Во время запуска груженого конвейера привод развивает момент, необходимый для пре-
одоления сил сопротивления груженого конвейера и инерции вращающихся частей, а в случае 
невращающихся роликов через ленту передает на став усилие (нагрузку), равное [2] 
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Это усилие превышает необходимое усилие для трогания конвейера и создает излишнюю 
нагрузку на элементы конвейерного става и ленту. Возникает необходимость в выявлении нев-
ращающихся роликов и управлении пусковым усилием. Для чего регулируют нарастание мак-
симального момента двигателя в начальный период пуска, при этом на первом этапе двигатель 
развивает усилие, достаточное для трогания ленты от приводного барабана до I-й роликоопоры, 
затем усилие нарастает по мере продвижения волны трогания по ленте. Время этапов нараста-
ния зависит от скорости распространения волны трогания в ленте. Кривая запуска двигателя 
аппроксимируется стандартными функциями . 

Такой режим трогания способствует уменьшению пусковых нагрузок в опорных конструкциях, 
т.е. уменьшению максимального напряжения цикла (пуска) S=PT до Sn=ƒPT, где 0˂ƒ˂1.  

Это в свою очередь, приводит к увеличению циклов нагружения до разрушения по этому 
фактору и, соответственно, к уменьшению меры повреждения 
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Зная основные повреждающие факторы, меру повреждения от каждого из них, и регулируя 
режимы работы, можно прогнозировать долговечность конструкции, что имеет большое значе-
ние для облегченных конструкций. 

Анализируя экспериментальные исследования, приведенные в работе [3], можно найти ме-
ры повреждения конвейерных конструкций от взаимодействия с кусками груза различной 
крупности. Согласно этим экспериментам куски крупностью 300 мм и выше транспортируются 
с интервалом прохождения 0,8 с, эффективная частота процесса при этом en = 1,22I/c. Примем 
за условный базовый срок службы конструкции 15 лет. Тогда за время службы взаимодействие 
конструкций с крупными кусками произойдет 4,2∙108 раз. Считая, что в основном разрушение  
происходит от кусков крупностью выше 300 мм, и, располагая процентным содержанием их в 
транспортируемой массе, определим, какое возможное количество циклов (ударов) до разру-
шения выдержит конвейерный став от взаимодействия с этими кусками и какова мера повреж-
дения става от каждого класса крупности. 

Основываясь на процентном составе груза по крупности [3] (0 - 300 мм - 74 %, 300-400 мм - 
18 %, 400-500 мм - 5 % и выше 3 % ) и считая, что основное разрушение (70 %) происходит от 
кусков более 300 мм и пусковых перегрузок, составим уравнение повреждения става конвейера. 

В общем виде  
    ,, –—“ppnnkjkj–—“ii NNNN   

где Ni,Nkj,Np,Nn - количество разрушающих циклов соответственно от обобщенного i-го факто-
ра, от  крупных  кусков, от пусковых нагрузок, от разных неучтенных факторов.  

Для рассматриваемого случая  

,33221 –—“nknni NNNN   . 

Здесь  
N1,N2,N3 - крупности за условный срок службы; Δα1,Δα2,Δα3,Δαn, - меры повреждения става 

от одного удара куском разной массы и от пусковой перегрузки; ϑk  - суммарная мера повреж-
дения от ударов крупными кусками за срок службы; ϑn - суммарная мера повреждения от пус-
ковых усилий за срок службы. 

ϑсум = 0,7, так как принято, что воздействие от кусков и пусков составляет 70 % от общего 
повреждения. В результате обработки данных дробильной фабрики МГОКа установлено, что в 
среднем конвейер за смену останавливается и запускается 8 раз, значит, за базовый срок служ-
бы конвейерного става происходит примерно 0,0011∙108 пусков, которые по силе взаимодейст-
вия с роликоопорами соответствует удару куском 400-500 мм, при этом мера повреждения от 
единичного воздействия равна Δαn, =2,231∙108. 

Снижение силы единичных воздействий по каждому повреждающему фактору влечет за собой 
уменьшение суммарного повреждения, и, как следствие, увеличение долговечности става. 

Снижение воздействия крупных кусков груза достигается средствами автоматического 
управления дробильно-сортировочным комплексом, в частности регулированием скорости 
транспортирования, щелью дробилки, натяжением ленты. 

При регулировании щели дробилки крупные куски дробятся и уменьшается процентное 
содержание кусков, превышающих 400 мм. 

Решим уравнение повреждения при исключении из грузопотока кусков более 400 мм, при 
этом частота прохождения крупных кусков остается неизменной, а масса уменьшается до ожи-
даемой величины 

6.0)( 1321  nn–—“ NNNN  . 
Таким образом, за счет уменьшения динамических нагрузок на став конвейера снизилась 

суммарная мера повреждения за базовый срок службы, что равнозначно увеличению срока 
службы конструкции. Снижение скорости транспортирования ведет к уменьшению динамиче-
ского взаимодействия куска с роликоопорой без изменения гранулометрического состава, при 
этом пропорционально изменению скорости меняется мера повреждения от каждого единично-
го воздействия, так при уменьшении скорости на 25 % от номинальной коэффициент пропор-
циональности равен - К = 0,56, на 50 % - К = 0,44, на 75 % - К = 0,25. Долговечность опорных 
конструкций конвейера также увеличится на величину, которая определяется из выражения  
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где Тб - период времени за базовый срок службы, в который эксплуатируют конвейер с пони-
женной скоростью 

Выводы и направление дальнейших исследований. Анализ факторов, влияющих на дол-
говечность става, и установление взаимосвязи их с мерами повреждения, позволили составить 
уравнение повреждения конвейерного става. Показано, что при транспортировании крупных 
кусков долговечность става существенно зависит от скорости ленты, что отражено в управле-
нии долговечностью для опорных конструкций. 

Установлено, что режим регулирования скорости конвейера по грузопотоку является наи-
более благоприятным для конструкций, а самым тяжелым является случай, когда не вращается 
часть роликов. Для уменьшения напряжений в конструкциях рекомендуется снижать скорость 
транспортирования до уровня, при котором конвейер загружается до номинальной величины. 
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ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ МЕТАЛУ В ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ  
ТА УТВОРЕННЯ НОВОЇ ПОВЕРХНІ 

Вперше визначено час перебування металу в осередку деформації, який змінюється в режимах прокатування в 
межах від 710-5 до 0,2 с. Досліджено зміну розмірів осередку деформації при прокатуванні і знайдено сумарну зов-
нішню поверхню, яка була до входу у валки і яка стала після виходу, розраховано величину знов створеної поверхні 
при прокатуванні  залежно від режимів обробки. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. У процесі прокату-
вання потрібно отримати виріб заданої форми та розмірів. Під дією пластичної деформації фо-
рма поперечного перерізу змінюється, тому важливо дослідити зміни, що відбуваються в осе-
редку деформації. Це дасть можливість підвищити продуктивність прокатування та покращити 
якість отриманої продукції. 

Аналіз досліджень та публікацій показує, що виходячи з закону про постійність секунд-
ного об’єму металу, який проходить через площу поперечного перерізу на вході й виході з осе-
редку деформації, або з закону безперервності потоку металу, можна вважати подовження - 
співвідношення швидкості на вході до швидкості на вході в осередок деформації, як відношен-
ня довжин розкату після і до осередку деформації (рис. 1) [1-4] 
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де o - швидкість металу на вході у валки; 1- швидкість металу 
на виході з валків; lo - довжина смуги до прокатування; l1 - дов-
жина смуги після прокатування; bo - ширина смуги до прокату-
вання; b1 - ширина смуги після прокатування; ho - висота смуги до 
прокатування; h1 - висота смуги після прокатування. 

Тобто прокатування здійснюється, коли відбувається зміна 
поперечного перерізу розкату, а з ним і зовнішньої його поверхні 
за рахунок внутрішніх переміщених об’ємів металу у вільні боки 
(уширення) і в напрямку прокатки (подовження) [5,6]. 

Постановка завдання: Визначити час перебування металу в осе-
редку деформації та його зовнішню поверхню, знайти величину знову 

створеної поверхні при прокатуванні. 

                                                 
.  Бережний М.М., Чубенко В.А., Хіноцька А.А., Глінкін А., 2012 

 
Рис. 1. Схема осередку деформа-
ції для визначення його поверхні 
і об’єму 
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Викладення матеріалу та результатів. Осередок деформації металу призматичної форми 
має шість поверхонь - чотири закритих і дві відкритих. Одна закрита прямокутної форми умов-
на поверхня поперечного перерізу розкату, через яку він входе в осередок деформації. Дві за-
криті симетричні поверхні контакту між поверхнями валків і розкату.  

Ці поверхні мають циліндричну форму радіусом рівним радіусу валків і шириною, рівною 
довжині дуги захвату. Довжина цих поверхонь на вході у валки дорівнює ширині штаби bo, а на 
виході з валків вона рівна ширині розкату b1.  

Четверта закрита поверхня буває відкритою в період захвату штаби: під час процесу прока-
тування вона представляє собою хвостовий кінець розкату, або площу поперечного перерізу 
осередку деформації на виході з валків, тобто кінець осередку деформації та процесів які в 
ньому відбуваються. Зрозуміло, що метал під дією тиску може виходити з осередку деформації 
найвірогідніше через цю закрито-відкриту поверхню, бо в неї метал направляють дотичні на-
пруження на контактній поверхні, тобто валки та тиск, створений валками в осередку деформа-
ції. Згідно закону Паскаля, якась частка внутрішнього об’єму металу осередку деформації може 
видавлюватись в дві бокові симетричні вільні поверхні. Найменше шансів попасти в уширення 
у атомів з контактної поверхні з-за великих напружень нормальних і напрямку вектора танген-
ційних  напружень: навіть рідини з в’язкістю и тиском в тисячі раз меншими, ніж прокатуванні 
метали, утворюють біля своїх берегів нерухомі прилиплі шари атомів чи молекул. 

Найменшу питому зовнішню поверхню (у м2/м довжини) мають штаби з квадратним попе-
речним перерізом. Ще меншу зовнішню питому поверхню мають вписані в той квадрат цилінд-
ри при a=r: 6a2=2r2+2l=2r(r+l), але при прокатуванні циліндри дають тільки подовження, за 
рахунок якого збільшується зовнішня поверхня розкату згідно теореми Остроградського-Гауса. 
Цікавим є процес прокатування штаби об’ємом boholo при lo =1 м, коли утворюється нова повер-
хня розкату за рахунок уширення і подовження при об’ємі розкату h1b1l1=hobolo [2].  

Отже, хоч b1>bo, a ho>h1, l1>lo; l1>1, коли lo приймаємо рівним 1 м. Сумарна зовнішня пи-
тома поверхня прямокутної призми до входу у валки озовF дорівнює  

 ooooooooooooозов lhlbhblhlbhbF  2222 .   (2) 
Після виходу з валків вона дорівнює  

 1111111111111 2222 lhlbhblhlbhbF зов  .     (3) 
Різниця між зовнішніми поверхнями після виходу і до входу розкату з валків є знову ство-

рена поверхня внаслідок процесу прокатування в осередку деформації  

озовзов FFF  1        (4) 
Зовнішня поверхня осередку деформації дорівнює 
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  (5)  

де lдз - довжина дуги захвату в період захвату, а потім під час усталеного режиму прокатування 
lдз-→lдуз = y/2; 2sin yR   -  довжина осередку деформації, тобто відстань між площинами bo-

holo і b1h1; R - радіус валка; y/2- кут захвату при усталеному режимі прокатування в градусах. 
Довжина дуги захвату при усталеному режимі прокатування дорівнює 

20174,02180R YYдз Rl   .     (6)  
Отже, 
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   (7) 

Розрахувано час перебування металу в осередку деформації за формулою і занесені в табл. 2. 

oFoодсрV   ,      (8)  

Для розрахунку використовували характерні випадки прокатування (табл.1) [7,8]. 
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Таблиця 1  
Параметри прокатування в характерних випадках 

*№ 
з/п 

**з/2, 
град 

**у/2, 
град 

ho,мм h1,мм ***h,
мм 

bo, мм b1, мм 
**** 
b, мм 

о,м/с 1,м/с RВ,ММ 

1 4 2,7 2,0 1,92 0,08 1000 1010 10 20 21,9 60 
2 10 6,0 5,0 4,7 0,3 1000 1020 20 15 17,15 100 
3 15 11,54 100 92 8 1000 1100 100 10 11,4 200 
4 24 18,5 200 180 20 1000 1150 150 8 9,0 300 
5 29 22,3 300 255 45 1000 1170 170 5 5,7 400 
6 34 26,0 500 400 100 1000 1200 200 3 3,4 500 
*1,2 - Листові стани холодної прокатки; 3,4 - Листової стани гарячої прокатки; 5,6 - Блюмінги і слябінги; ** з/2, у/2 - 

кути захвату та при усталеному режимі прокатування; ***h=ho-h1 - обтиснення; ****b=b1-ho - уширення. 
Vодср - об’єм осередку деформації середній при певному режимі (табл. 1), розрахований за фор-
мулою  
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     (9) 

де у/2 - кут прокатування при усталеному режимі прокатування; R - радіус валків; o- швид-
кість металу (м/с). 

Ця швидкість проходе через площину Fo=boho. Далі можна визначити величину швидкості 
утворення нової поверхні при прокатуванні 

h=F/.      (10) 
Але спочатку розрахуємо складові зовнішньої поверхні осередку деформації і її саму, а по-

тім величину приросту поверхні розкату, маючи на увазі, що зовнішня питома поверхня розка-
ту, яку він має на вході у валки не закатується, а залишається в складі такої поверхні після ви-
ходу з валків. 

Знов створена поверхня прокатування дорівнює 
 oooooo lblhhblblhhbF 222222 111111  .   (11) 

Швидкість утворення нової поверхні розраховано за формулою (10). 
Результати розрахунку зовнішньої поверхні осередку деформації та її складових наведено в табл.2. 

Таблиця 2  
Площа зовнішньої поверхні осередку деформації та її складових  

і час перебування металу в осередку деформації 
 

Н
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, м

2 %
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, м

2 %
 

F
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, м

2 %
 

F
4O

D
, м

2 %
 

F 
od

, м
2 %

 


F

**
, м

2 %
 

,
 *

**
 с

 

 F
, м

2 с 

1 4,5310-6 1,127 0,002 
22,2 

0,00194 
21,5 

00,0056 
56,19 

0,0001 
0,11 

0,009 
100 

0,00026 
0,1 

2,1310-4 1,823 

2 52,610-6 1,09 0,005 
33,3 

0,0048 
32,0 0,34

0506,0  
7,0

0001,0  
100

015,0  
94,9

223,0  7,013٠10-5 3180, 

3 4,5110-3 1,307 

6,32

1,0  
8,35

11,0  
56,27

084,0  
04,4

0124,0  
100

307,0  
7,27

918,0  
4,413٠10-3 208,0 

4 18,310-3 1,085 

7,30

2,0  
8,31

207,0  
9,31

208,0  

6,5

036,0
 

100

651,0  
375,3

0978,0  0,188 0,52 

5 42,110-3 1,17 
9,25

3,0  
8,25

298,0  
1,29

337,0  

2,19

292,0  
100

157,1  
425,9

333,0  0,126 2,643 

6 117,210-

3 
1,25 

1,30

5,0  
2,28

468,0  
4,29

491,0  
3,12

204,0  
100

662,1  
35,19

96,0  0,122 7,869 

 
*F1od, F2od, - відповідно площа поперечного перерізу розкату на вході у валки, те ж, на виході з валків; 

odF3
 - 

площа контактної поверхні між валками і прокатуваним металом; F4od - площа вільної бокової поверхні уширення 
розкату; F** - площа знову утвореної поверхні; *** -  час перебування в осередку деформації; F - швидкість приро-
сту поверхні розкату; Fod - повна зовнішня поверхня, визначено за формулою Fod =F1od+F2od+F3od+F4od. 

Висновок і подальший напрямок дослідження. Таким чином, вперше визначено час пе-
ребування металу в осередку деформації, який змінюється в режимах прокатування в межах від 
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710-5 до 0,2 с. Розраховано залежність площі зовнішньої поверхні осередку деформації та знову 
створеної поверхні від режимів прокатування, де видно, що на блюмінгах і слябінгах, де відбу-
ваються великі обтиснення, збільшується інтенсивність утворення нової поверхні. В подаль-
шому потрібно визначити енергетичний баланс осередку деформації. 
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ОПТИМАЛЬНЕ СТОХАСТИЧНЕ КЕРУВАННЯ  
ОБТИСНЕННЯ МЕТАЛУ НА БЛЮМІНГУ 
 

Визначено необхідність керування обтиснення металу на блюмінгу з використанням оптимальних стохастичних 
систем. Розглянуто структуру оптимальної стохастичної системи керування обтиснення металу. Наведено вибір кри-
терію оптимальності керування та вибір структури та параметрів спостерігача стану. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Основним механізмом 
блюмінгу є прокатна кліть, що складається з двох обтискових валів, що приводяться в рух реверсивним 
електроприводом. Спочатку блюми розігріваються у нагрівальних колодязях для покращення пластич-
них характеристик зливку. Після видачі з нагрівального колодязя зливок подається в кліть.  У кліті зли-
вок обтискається і, тим самим, змінюються його пластичні характеристики. Також у процесі обтиснення 
усуваються такі дефекти як нерівності, тріщині, раковини, ліквації та інші. Після обтиснення в клітях 
зливок потрапляє на дільницю прибирання металу. Ця дільниця є завершальною ланкою в 
технологічному процесі. 

Саме дефекти, що описані вище, а також причини, пов’язані з технологією виготовлення блю-
мів призводять до зміни моменту навантаження, що в свою чергу приводить до різкої зміни ве-
личини споживаної потужності. Тому майже весь період прокатки відбувається в нестаціонар-
ному режимі. 

Об’єкт, що працює в режимі випадкового навантаження знаходиться під впливом постійно діючих 
корисних та шкідливих дій. Для процесу гарячої прокатки шкідливою дією є збурення випадкового ха-
рактеру, що викликають значні відхилення амплітуди вихідного сигналу від режимних показників. При 
цьому, гармоніки споживаної потужності не несуть корисного навантаження, а тільки витрачаються на 
нагрівання електричної частини привода, сприяють прискореному зношуванню механічного обладнан-
ня і збільшенню енергоспоживання [1]. Актуальність даного напрямку досліджень обумовлена значною 
енергоємністю на блюмінговому виробництві. У даному випадку має місце нераціональне використан-
ня енергоресурсів, внаслідок коливання споживаної потужності. 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналізом режимів роботи об’єктів, що працюють в ре-
жимі випадкового навантаження та формуванням методів керування даними об’єктами займа-
ється ціла наукова школа, до складу якої входять видатні вітчизняні наковці. До них необхідно 
віднести О.Ю. Лозинського [1], дослідження якого пов’язані з виявленням нестаціонарних ре-
жимів електродугової сталеплавильної печі та вироблення адекватної керуючої дії. А.В. Маляр 
в своїй роботі займався розробкою системи стабілізації координат в електроприводах з випад-
ковим збуренням. Також треба згадати О.І. Рогачова, який розробляв методи енергозберігаючо-
го керування нестаціонарними режимами технологічних процесів. Застосування сучасних ме-
тодів керування об’єктами, що працюють в режимі випадкового навантаження відображено в 
роботі Кузнецової Т.Б., що присвячена розробці лінійно-квадратичних регуляторів та спостері-
гачів для лінеаризованої моделі електроприводу блюмінга у режимі пробуксовування валків. 

                                                 
 Харламенко В.Ю., 2012 
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Постановка завдання. Існує кілька основних напрямків у керуванні об’єктами, що пра-
цюють в режимі випадкового навантаження. Одним з них є використання оптимальних стохас-
тичних систем керування, що будуються на основі об’єкту керування, фільтру, що використо-
вується як спостерігач стану та оптимального квадратичного регулятора. При цьому для фор-
мування оптимальних керуючих дій необхідно враховувати постійно діючі фактори, що при-
зводять до випадковості процесу.  

Викладення матеріалу та результати. У стохастичних системах керування, тобто у сис-
темах, піддаються випадковим діям, неможливо передбачити хід протікання процесу за відо-
мим управлінням і початковим станом [2]. Можливості якісного управління такими системами 
істотно залежать від тієї інформації, яка може бути отримана шляхом вимірюванням (спосте-
реження) і обробки вихідних (спостережуваних) змінних. Тому стохастичні системи управління 
мають бути замкнутими. 

Отже, при неповній інформації стохастично оптимальний регулятор складається з оптима-
льного фільтру (фільтру Калмана-Бьюсі) і детермінованого оптимального регулятора [2]. 

 
 

Рис. 1. Структура оптимальної стохастичної системи керування обтисненням металу на блюмінгу 
 

Цей результат відомий як принцип розділення, чи принцип стохастичної еквівалентності 
[2]. Відповідно до цього принципу завдання синтезу стохастичної оптимальної системи управ-
ління при неповній інформації зводиться до двох завдань: до завдання синтезу фільтру Калма-
на-Бьюсі і завданню синтезу детермінованої оптимальної системи. 

Для будь-якої оптимальної системи необхідно визначити критерій оптимального керування 
об’єктом. У даному випадку, враховуючи випадковість процесу критерій оптимальності буде 
мати вигляд [2] 
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де F - додатня напіввизначена матриця; Q(t), R(t) - додатні напіввизначені матриці 0FxxT , 

0QxxT  і 0RxxT  і 0RxxT  при всіх 0x  fttt ,0 ; функції Q(t) і R(t) є неперервними 

на інтервалі [to,tf]; початковий і кінцевий моменти часу to і tf 
фіксовані. 

Необхідно знайти таке керування з оберненим зв’язком, при якому при довільній початко-
вій умові x(to)=xoкритерій оптимальності приймає мінімальне значення. 

Ця задача називається задачею синтезу нестаціонарного лінійного регулятора стану.  
В критерії оптимальності перший доданок, включаєтся для того, щоб забезпечити макси-

мальну близкість стану системи в кінцевий момент часу до бажаного стану. Він характеризує 
термінальну квадратичну помилку. Доданок  
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є інтегральною квадратичною помилкою і характеризує якість керування на всьому інтервалі 
[to,tf]. Останній доданок  
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це зважена «енергія» керування, і він обмежує керування. Необхідне обмеження на керування, 
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що в явній формі не враховане в постановці задачі, може бути забезпечено відповідним вибо-
ром матричної функції R(t)[2]. 

Стохастичне оптимальне керування із зворотнім зв'язком для об'єкту при критерії оптима-
льності (1) має вигляд [3] 

,1 xKBRu T       (4) 
де ВТ - матриця, що містить параметри об’єкта  керування, K - симетрична матриця, яка визна-
чається з матричного рівняння Ріккаті 

QKBKBRKAKAK TT  1     (5) 
за граничної умови 

FtK f )( ,       (6) 

 - оптимальна оцінка, яка визначається за допомогою фiльтра Калмана-Бьюсi[3]. 
Спостерігач стану, що представлений фільтром Калмана-Бьюсі, описується рівнянням[3] 

  ,)()()()( utBxtDytLxtAx       (7) 
в якому матриця L(t) визначається з умови мінімуму функціонала 
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де  - задана позитивно-визначена матриця; е,еТ - помилки відновлення (спостереження, фі-
льтрації) е = х - , A(t), D(t), B(t) - визначені матриці. 

При такому визначенні матриці L(t) рівняння описує оптимальний спостерігач або оптима-
льний фільтр. 

Отже, мета подальшого дослідження полягає в знаходженні матриці L(t) з умови мінімуму 
функціонала. 

Матриця L(t) рівняння спостерігача (7), при якій (8) досягає мінімального значення, визна-
чається виразом 
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де рішення )(tPc  - матриця розмірів nn, що є рішенням рівняння Ріккаті  
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з початковою умовою 
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де R(0), R(1), R(2)-1 - коваріаційні матриці, ψ(t) - задана матриця. 
Початкова умова для спостерігача (4.2.6) має бути вибрана у вигляді 
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Спостерігач (7), у якого матриця L(t) і початкові умови визначаються співвідношеннями (9-
12), називають фільтром Кальмана-Бьюсі [3]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У даній роботі визначено актуальність 
керування процесу обтиснення металу на блюмінгу та наведено характеристику одного із мето-
дів керування даним об’єктом - використання оптимальної стохастичної системи. Визначено, 
що оптимальна стохастична система складається з об’єкта керування, спостерігача стану та де-
термінованого оптимального регулятора. Для даної системи формується критерій оптимального 
функціонування з якого, шляхом застосування методів динамічного програмування або прин-
ципу максимуму формується оптимальній закон функціонування об’єкта. Проте, не зважаючи 
на різноманіття сучасних методів керування, кожне нове рішення і кожен новий підхід до авто-
матизації об’єктів, що працюють в нестаціонарних режимах є актуальним .  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ  
РЕЖИМАМИ РОБОТИ КОТЛА 
 

Розглянуто фактори, які впливають на якість димових газів, визначено що для  забезпечення оптимальних виро-
бничо-економічних, технологічних й технічних параметрів роботи котла необхідно синтезувати систему керування 
котлоагрегатом для покращення якості димових газів. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Сьогодні забруднення 
довкілля набуває загрозливих розмірів. Кількість викидів теплоенергетичного сектора стоїть на 
другому після автомобільного транспорту місці. Тому особливо гостро стоїть питання знижен-
ня шкідливих речовин в продуктах згоряння.  

Основні забруднюючі речовини: оксид вуглецю СО; оксиди азоту NOx; пари кислот. З пе-
ршими двома чинниками доцільно боротися шляхом удосконалення процесу горіння (регулю-
вати точне співвідношення газ-повітря) і зниження температури в топці котла. 

У даний час, коли безвідходна технологія знаходиться в періоді становлення і повністю 
безвідходних підприємств ще немає, основним завданням газоочищення служить доведення 
вмісту токсичних домішок в газових домішках до гранично допустимих концентрацій (ГДК), 
встановлених санітарними нормами. 

Слід зазначити, що при впровадженні даних технологій може спостерігатися не тільки 
зниження ККД котельної установки, але й складності з регулюванням технологічних процесів. 
Останнє часто обумовлене не тільки ускладненням схеми регулювання, але й поганим станом 
контрольно-вимірювальних приладів, установлених на котлі. 

Аналіз досліджень та публікацій. У результаті роботи енергетичних й промислових під-
приємств, транспортних засобів й іншої господарської діяльності, а також природних процесів 
(вивітрювання, вулканічних) до атмосферного повітря підмішуються значні кількості різних 
техногенних і природних домішок: газів, пару, аерозолів. Питаннями очищення димових газів 
займається цілий ряд науковців такі, як: А.К. Внуков, В.А. Спейшер, А.Д. Горбатенко, Р.Б. Ах-
медов., Л.М Цирюльников., В.Р. Котлер, П. В. Росляков, А.В. Вершинін, А.Э. Зелинский, Ю.М 
Варфоломеєв, В.И. Самикін, Ю.А.Салтиков.  

Одним з найбільше легко реалізованих режимних заходів є зниження надлишку повітря в 
топці. У результаті зменшення змісту кисню в зоні горіння відбувається заглушення утворення 
як термічних, так і паливних NOx. Тому даний захід може бути застосовано при спалюванні 
будь-яких видів органічного палива. В роботах Р. Б. Ахмедова, В.Р. Котлера та П. В. Рослякова 
ретельно досліджується питання зниження викидів оксидів азоту за рахунок режимно-
налагоджувальних випробувань котлів. 

Розрахунки показників Пi й SП проведені за результатами випробувань Л.М. Цирюльнико-
ва, П.В. Рослякова, А.В. Вершиніна та А.Э. Зелінського показали, що великий внесок у сумарну 
шкідливість викиду продуктів згоряння в атмосферу вносять оксиди азоту NОx, насамперед за 
рахунок NO2. Їхня частка в сумарній шкідливості викиду для різних режимів становить від 90 
до 98%. (SП -показник сумарної шкідливості продуктів згоряння, що є сумою приватних показ-
ників шкідливості Пi для С, NOX і бензопірену БП ). 

Отже, режими з контрольованим помірним недопалом є найбільш виправданими як з по-
гляду екологічної чистоти, так й з погляду ефективного спалювання палива. 

Впровадження режимів з контрольованим недопалом доцільно при модернізації АСУ ТП 
котла. Для цих цілей слід передбачити установку на котлі вимірювальних систем для контролю 
змісту O2, С й NO у продуктах згоряння. 

Постановка завдання. Одним з ефективних методів покращення якості димових газів та енер-
гозбереження є автоматизація процесів горіння палива в котельнях. Досконалість процесу горіння 
палива визначає економічність роботи котельної установки й сприяє захисту навколишнього сере-
довища від забруднення. Подача палива й повітря в топку котла повинна здійснюватися в певному 
співвідношенні - як недостатня, так й надмірна подача повітря знижує ККД котла. 
                                                 
.  Замицький О.В., Єфіменко І.І., 2012 
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Автоматизована система керування процесами, які відбуваються в котельних установках, 
повинна наряду з ефективним використанням енергоресурсів як найменше забруднювати атмо-
сферу. Автоматизація котельних агрегатів передбачає обладнання кожного котла засобами ав-
томатичного контролю та виміру його параметрів, автоматичного захисту при виникненні ава-
рійних ситуацій та забезпечення автоматизованого управління окремим агрегатом.  

Викладення матеріалу та результати. Розглянувши фактори, які впливають на якість ди-
мових газів, визначаємо мету модернізації системи керування режимами роботи котла й її при-
значення - забезпечення оптимальних виробничо-економічних, технологічних і технічних па-
раметрів роботи котла для покращення якості димових газів. 

Автоматизована система керування процесами, які відбуваються в котельних установках, по-
винна наряду з ефективним використанням енергоресурсів як найменше забруднювати атмосферу. 

Теоретичні дослідження режимів горіння, які забезпечують покращення якості димових га-
зів та аналіз високоефективного способу зниження теплового й хімічного забруднення атмос-
фери газифікованими котельнями показали, що існують прості методи досягнення поставленої 
мети це: 

спрощене двоступінчасте спалювання; 
спрощена схема рециркуляції; 
вприск вологи; 
нестехиометричне спалювання; 
зниження надлишку повітря. 
Одним з найбільше легко реалізованих режимних заходів є зниження надлишку повітря в 

топці. У результаті зменшення змісту кисню в зоні горіння відбувається заглушення утворення 
як термічних, так й паливних NOx. Тому даний захід може бути застосовано при спалюванні 
будь-яких видів органічного палива. Воно дозволяє не тільки знизити викиди NOx, але й трохи 
підвищити КПД котла за рахунок зниження втрат теплоти з газами, що йдуть, й витрат енергії 
на власні потреби. 

Ефективний метод зниження викидів оксидів азоту - контрольований хімічний недопал. 
Режими з помірним недопалом є найбільш виправданими як з погляду екологічної безпеки, 

так й з погляду ефективного спалювання природного газу. 
Слід зазначити, що робота на знижених надлишках повітря з помірним контрольованим 

недопалом пред'являє більш високі вимоги до стану котельного агрегату, роботі контрольно-
вимірювальних приладів. 

Це, в першу чергу, відноситься до присосів холодного повітря в топкову камеру й газоходи 
котла, які перевищують нормовані значення, і рівномірності роздачі палива й повітря по паль-
никовому обладнанню. 

Тому перед впровадженням режимів спалювання палива з контрольованим помірним недо-
палом слід провести ущільнення топки, перевірку штатних приладів й усунення перекосів у 
томливо повітряних трактах.  

Створення необхідного тиску пари в котлі й його підтримка на заданому рівні забезпечу-
ються створенням відповідних температурних режимів. Вони досягаються спалюванням деякої 
кількості палива. У свою чергу процес спалювання також має критичні моменти. Хімічна сто-
рона горіння палива являє собою реакцію окиснення горючих елементів молекулами кисню. 
Для горіння використовується кисень, що перебуває в атмосфері. Повітря в топці подається в 
певному співвідношенні з газом за допомогою дуттєвого вентилятора. Співвідношення газ-
повітря становить приблизно 1:10.  

Отже, при недостатності повітря в топковій камері відбувається неповне згоряння палива, й 
незгорілий газ викидається в атмосферу, що веде до зниження екологічних характеристик коте-
льні й нераціональному використанню палива. Надлишкова ж подача повітря в топкову камеру 
приводить до повного згоряння палива. Крім того, залишки кисню й азот, що присутній у пові-
трі, будуть утворювати двоокис азоту, що також неприпустимо, оскільки це з'єднання шкідливе 

для людини й навколишнього середовища. Тому регулювання подачі повітря для спалювання 
палива необхідно як фізично, так й економічно.  

Структурне моделювання котельного агрегату. Для подальшого аналізу процесів, які відбу-
ваються у котельному агрегаті, необхідно визначити передаточну функцію об'єкта, для чого 
складається принципова технологічна схема котла. Більшість теплових об'єктів на електричних 
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станціях - складні динамічні системи з розподіленими параметрами. Аналітичне визначення 
статичних й динамічних характеристик таких систем, наприклад, у вигляді диференціальних 
рівнянь пов'язане з великим обсягом розрахункових й дослідницьких робіт. Один з методів 
спрощення розрахунків складається в поданні складного об'єкта з розподіленими параметрами 
у вигляді послідовного або паралельного з'єднання ділянок із зосередженими параметрами. 
Останні повинні мати єдність конструкції або одноманітність фізичних й технологічних проце-
сів, що протікають у них, а також порівняльно простий математичний опис. Розглянемо, напри-
клад, процес зміни тиску перегрітої пари в трубопроводі на виході парового котла, принципова 
технологічна схема якого зображена на рис. 1.  

Рис. 1. Принципова технологічна схема котла: 1 - топка; 2- барабан; 3- газохід; 4- димосос; 5 - вентилятор; 6 - 
повітропідігрівник; 7 - економайзер; 8 - циркуляційний контур; 9 - пароперегрівник; 10 - пальники; 11- бункер пилу; 
12- живильники пилу; 13 - короб первинного повітря; 14 – пилопроводи 

 
Паровий котел як складна динамічна система може бути розділений на ряд більше простих 

ділянок. 
Перша ділянка W1 - транспортування пилоподібного палива живильниками пилу з бункерів 

пилу по пило проводам до пальників. 
Динамічні властивості цієї ділянки дозволяють приблизно вважати його ланкою транспор-

тного запізнювання з передатною функцією W1(p) = e - рτ, у якій значення τ залежить від швид-
кості руху пилоповітряній суміші й довжини пиловоду. 

Наступна ділянка W2 - топкова камера. Описується рівнянням інерційної ланки першого 
порядку. Наступна ділянка W3 - процес тепловіддачі. Його динаміка теж може бути описана 
рівнянням інерційної ланки першого порядку. 

Наступну ділянку W4 утворює барабан, опускні труби, екранні поверхні. Далі пароперегрі-
вник - W5 і приєднаний до нього трубопровід перегрітої пари. Результуюча передаточна функ-
ція визначається як добуток послідовно включених ланок. 

Розглянутий спосіб складання передаточної функції складного об'єкта називається струк-
турним моделюванням. 

Розглянемо структуру САК котла з підсистемою для покращення якості димових газів. Для 
розв'язку зазначеного завдання автоматизована система повинна додатково виконувати наступ-
ні функції:  

автоматичний збір значень параметрів процесів горіння, які впливають на якість димових газів;  
аналіз одержаних значень контрольованих параметрів технологічних процесів горіння;  
автоматичне керування параметрами, які забезпечують необхідний недопал;  
визначення позаштатних ситуацій, тобто перевищення допустимого вмісту шкідливих 
включень у димові гази.  
З аналізу покладених на систему керування функцій стає ясно, що для забезпечення збору 

значень параметрів технологічних процесів котельний агрегат і його технологічне встаткування 
повинні бути оснащені датчиками, а для керування параметрами – виконавчими пристроями. 
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Для здійснення аналізу значень контрольованих параметрів, формування керуючих впливів, 
визначення позаштатних ситуацій необхідно обчислювальне обладнання - автоматичний регу-
лятор, що забезпечує порівняння отриманих значень параметрів зі значеннями параметрів нор-
мального перебігу процесу - уставок.  

На основі результатів порівняння регулятор забезпечує формування керуючих впливів на 
виконавчі пристрої з метою компенсації відхилень і відновлення значень параметрів, відповід-
них до нормального перебігу процесу.  

Для оснащення котла й технологічного встаткування датчиками й виконавчими механізма-
ми необхідно скласти перелік контрольованих параметрів із вказівкою їх максимальних й міні-
мальних значень, що відповідають нормальному, неаварійному функціонуванню встаткування. 
Далі слід скласти схему формування керуючих впливів системи при зміні значень параметрів, 
що знімаються з датчиків, й виході цих параметрів за межі мінімальних й максимальних зна-
чень. Маючи переліки вхідних й вихідних сигналів, критичних й небезпечних значень парамет-
рів процесу, а також схему формування керуючих впливів системи неважко скласти алгоритм 
роботи системи.  

Як було сказано вище, для керування процесами САКК у своєму складі повинна мати регу-
лятори тиску пари, рівня води в котлі, подачі повітря на горіння й розрядження в топці.  

Підтримка тиску пари може здійснюватися регулюванням подачі палива на спалювання з вико-
ристанням у якості виконавчих пристроїв клапанів, що обмежують подачу палива в пальник.  

Для підтримки рівня води в котлі в якості виконавчих пристроїв також можуть використо-
вуватися клапани, які будуть перекривати подачу води в котел при наповненні котла до оцінки 
максимального рівня й відповідно дозволяти подачу води при зниженні рівня.  

Регулювання подачі повітря й підтримка розрядження в топці можуть здійснюватися змі-
ною частоти обертання відповідних вентиляторів. Найбільш якісне регулювання подачі повітря 
досягається застосуванням частотного перетворювача. Крім того, використання частотного пе-
ретворювача для регулювання частоти обертання вентилятора приводить до зниження спожи-
вання електроенергії вентилятором, а з урахуванням потужності електродвигуна – й до значної 
економії. Функціональну схему автоматичної системи регулювання наведено на рис. 2. Звичай-
но ж, це спрощена схема. 

 
Рис. 2. Функціональна схема автоматичної системи регулювання 

 

У реальності система повинна відслідковувати більш 50 параметрів і управляти більш ніж 20 
пристроями, а також передбачати сигналізацію (попередження машиністу котла) про вихід парамет-
рів за встановлені межі й сигналізацію про спрацьовування захистів, що діють на зупинку котла. А 
для запобігання виводу з ладу котла у випадку виникнення небезпечних ситуацій алгоритм роботи 
системи повинен передбачати захист, реалізовану припиненням подачі палива на горіння.  
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Висновки та напрямок подальших досліджень. Зниження забруднення навколишнього 
середовища токсичними продуктами згоряння органічних палив є однієї з важливих проблем 
розвитку теплоенергетики. У промисловості існують різні методи зниження зазначених вики-
дів, наприклад, шляхом східчастого спалювання палива, рециркуляції димових газів у топці 
котла, упорскування води в зону горіння, хімічного очищення димових газів, ( за допомогою 
аміаку) або опромінення газів електронними пучками.Однак перераховані методи й прийоми, у 
певній мері знижуючи викиди оксидів, погіршують економічність котлів або досить складні в 
практичному використанні, особливо в котельних установках малої й середньої потужності.  

Визначено, що режими з контрольованим помірним недопалом є найбільш виправданими 
як з погляду екологічної чистоти, так й з погляду ефективного спалювання палива. Режими з 
контрольованим помірним недопалом є малозатратними й швидко впроваджуваними, оскільки 
можуть бути легко реалізовані на котлі в результаті налагоджувальних випробувань. 

Впровадження режимів з контрольованим недопалом доцільно при модернізації АСУ ТП 
котла. Метою створення системи є забезпечення оптимальних виробничо-економічних, техно-
логічних і технічних параметрів роботи котла для покращення якості димових газів. Автомати-
зована система керування процесами, які відбуваються в котельних установках, повинна наряду 
з ефективним використанням енергоресурсів якнайменше забруднювати атмосферу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ РУДОПОДГОТОВКИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЛЬНИЦ С РЕЗИНОВОЙ ФУТЕРОВКОЙ 

 

Приведены особенности процессов рудоподготовки при использования резиновой футеровки в мельницах Се-
верного горно-обогатительного комбината. Показаны существенные преимущества резиновой футеровки мельниц 
перед металлическими футеровками.  Доказано, что при использовании резиновой футеровки повышается раскрытие 
рудных зерен на 1,8-3 %. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Измельчение полезных 
ископаемых - это один из наиболее важных процессов в обогащении полезных ископаемых. На 
горно-обогатительных комбинатах на него тратится 5-20 % всей электроэнергии мира. В целом 
на процессы измельчения приходится 50-70 % общих капитальных и эксплуатационных затрат 
и наибольшие затраты металла. Кроме энергетического фактора при выборе способа измельче-
ния учитывается непосредственно главная цель этого процесса - не уменьшение крупности зе-
рен, а раскрытие минеральных сростков. На обогатительных комбинатах по переработке магне-
титовых кварцитов при крупности измельчения 94-98 % класса минус 0,044 мм раскрытие руд-
ных зерен составляет 78-84 %. Соответственно  качество концентратов не превышает 64 % по 
железу общему, что сегодня не удовлетворяет мировым стандартам. Одной из причин сложив-
шейся ситуации, на наш взгляд, являются процессы, происходящие в мельницах с традицион-
ной металлической футеровкой, где происходит в основном уменьшение крупности зерен (а не 
их раскрытие) за счет истирания. Для повышения степени раскрытия минеральных зерен необ-

                                                 
.  Олейник Т.А., Хмель И.В., 2012 
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ходимо перераспределить механическое воздействие - увеличить ударную составляющую в 
процессе измельчения руды. 

Анализ исследований и публикаций. Ретроспективный взгляд на состояние рудоподго-
товительных процессов позволяет сделать вывод о том, что главные направления их развития 
со временем существенно меняются. В 1970-х годах главными были дальнейшее усовершенст-
вование технологии и оборудования процессов измельчения, увеличение единичных размеров 
барабанных мельниц, переход на самоизмельчение и его интенсификацию, разработка принци-
пиально новых методов и средств рудоподготовки [1]. 

Позже, в 1980-х годах, получили распространение новые процессы разрушения и направ-
ления технического перевооружения дробильно-измельчительных комплексов, которые преду-
сматривали не только усовершенствование различных типов дробилок и рост их мощности, 
увеличение размеров барабанных мельниц первичного самоизмельчения (до 300-400 м3) и ша-
ровых мельниц (до 220-320 м3), но и обновление другого сопутствующего оборудования. Одно-
временно планировался переход на комбинированные технологии подготовки руды с использо-
ванием первичных само-, полусамо- и шарового измельчения, получение продуктов с узкой 
гранулометрической характеристикой, создание и внедрение в промышленность измельчения 
взрывом, получение стабильных средних размеров кусков, предварительную концентрацию для 
разработки систем управления гранулометрическим составом и прочностью горной массы в 
условиях сквозной ресурсосберегающей технологии дезинтеграции. 

Среди других направлений следует отметить новые методы и технологии селективного 
разрушения материалов, разработка теоретической базы, техники и технологии уменьшения 
прочности, выборочного разрушения и классификации с использованием рациональных видов 
сдвиговых, растягивающих и других усилий, эффектов механической активации, химического, 
ультразвукового, электроимпульсного и других влияний на процесс дезинтеграции материалов. 

Предполагалось создание и использование энергонапряженных измельчительных аппара-
тов (мельницы струйные, планетарные и вибропланетарные, центробежные, башенные, дина-
мического самоизмельчения и др.). Уделялось внимание и разработке средств интенсификации 
измельчения в барабанных мельницах за счет оптимизации траектории движения измельчаю-
щих тел, использования футеровок интенсивного перемешивания и магнитного влияния, по-
вышения пропускной способности мельниц. 

В 2000-2010 гг. радикальных изменений в технике и технологии измельчения не произош-
ло. Вообще эволюционный процесс усовершенствования существующей техники был направ-
лен на снижение капитальных и энергетических затрат.  

Достигнутые объемы и мощность мельниц уже почти исчерпали свои возможности как с 
точки зрения существенного уменьшения удельных объемов, так и площадей производствен-
ных помещений. Проф. С.Ф. Шинкоренко установил, что для шаровых мельниц с повышением 
их диаметра имеет место тенденция к увеличению капитальных и приведенных затрат. Для из-
мельчения без шаров он предсказал снижение указанных затрат при возрастании диаметра 
мельниц до 9 м и обосновал существование тенденции улучшения эффективности измельчения 
с возрастанием диаметра. Вместе с тем ученый отрицает идею сверхразмеров мельниц самоиз-
мельчения, которые, по его мнению, имеют границу в зависимости от характеристик измель-
чаемого сырья. 

Продолжался интенсивный поиск новых энергонапряженных конструкций измельчитель-
ного оборудования, учитывающих преимущества известных решений и исключающих их не-
достатки, а также позволяющих существенно увеличить удельные показатели по сравнению с 
традиционными мельницами. Поиск проходил в различных направлениях: создание мельниц 
вибрационных и центробежных, планетарных и струйных, башенных и динамического самоиз-
мельчения, валковых, Снайдера и др. 

В последние годы интенсивное развития получила тенденция применения и усовершенст-
вования модификаций валковых мельниц. С их помощью можно увеличить производитель-
ность шаровых мельниц от 10 до 100 %. Использование валковых мельниц дает возможность 
снизить удельные затраты в последующих стадиях от 10 до 55 %. Наблюдается стремление 
усовершенствовать конструкцию и технологию применения валковых мельниц за счет даль-
нейшего повышения давления на измельчаемое сырье, применения воды в процессе измельче-
ния, многоразового сжатия сырья в различных направлениях в условиях сверхвысокого давле-
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ния [2]. Тенденции в целом перспективные (табл. 1), хотя и с определенными недостатками. 
Это касается износа рабочей поверхности, непосредственно участвующий в измельчении, не-
обходимости применения дополнительных стадий измельчения в шаровых мельницах. Что ка-
сается других методов и технологий измельчения, то они недостаточно изучены и для больших 
производительностей не распространены. 

Таблица 1  
Изменение удельных показателей измельчения (%) за счет внедрения новых средств и методов 

 
Уменьшение расхода 

Средство (метод) измельчения 
шары футеровка 

Увеличение производи-
тельности 

Снижение 
энергозатрат 

Квадратный профиль внутренней по-
верхности барабана 

16  1,4 15-19 

Нагрев до 800 °С   50-100 20-40 
Вибрационные мельницы: 
Двухкамерные  90   
с наклоном    10-20 
Трехкамерные   50-100 20-40 
с вращением    50 
Башенные мельницы    50 
Центробежные мельницы    30 
Валковые мельницы   10-40 10-55 
Валковые мельницы с давлением свыше 
50 МПа 

35-64   64 

Валковые мельницы с давлением 50-250 
МПа в разных направлениях 

   71-80 

Пресс-валок   25-100 15-37 
Пресс-валки с гладкой поверхностью и 
давлением 50-270 МПа 

   15-40 
 

По мнению многих отечественных и зарубежных специалистов в ближайшие 20-30 лет ос-
новным способом рудоподготовки останется измельчение в барабанных мельницах. Все на-
правления в области применения новых видов измельчительного оборудования хороши при 
разработке и строительстве новых фабрик, а в условиях обогатительных фабрик, которые были 
спроектированы в 50-60 годах прошлого века применение нового измельчительного оборудо-
вания просто нереально. Поэтому в условиях действующих обогатительных фабрик необходи-
мо изыскивать внутренние резервы для  совершенствования рудоподготовки. 

Одним из таких направлений является применение резиновых и резиново-металлических 
футеровок новых профилей. 

Постановка задачи.  Для создания эффективной технологии подготовки руды к обогаще-
нию необходимо учитывать работу, направленную на уменьшение внутренних сил сцепления в 
куске еще на стадии взрыва. Перераспределение энергетических нагрузок из фазы измельчения 
в фазу дробления руды - приведет к снижению энергоемкости всего процесса. При этом выбор 
подходящей конструкции футеровки должен осуществляться с учетом технологии измельчения 
материала, а именно увеличения степени раскрытия минеральных зерен и снижения при этом 
энергоемкости самого процесса подготовки руды к ее дальнейшей переработке.  

Изложение материала и результаты. На рудообогатительной фабрике №1 ПАО «Сев-
ГОК», начиная с 2004 г., большое внимание уделяется оптимизации системы технологических 
параметров процесса измельчения. Снижение энергоемкости процессов измельчения и повы-
шение технологической эффективности измельчения рассматривается как важнейшая состав-
ляющая на пути интенсификации процессов рудоподготовки. 

Первым этапом на пути интенсификации процесса рудоподготовки явилась совместная работа 
с горняками. Идея разупрочнения взрывом уже на первой стадии рудоподготовки для облегчения 
последующих стадий дробления выдвигалась еще академиком Н.Н. Мельниковым и его школой. В 
основе идеи - известное явление, заключающееся в том, что пи взрыве заряда, кроме системы круп-
ных трещин, разделяющих массив, образуется дополнительная система микротрещин, ослабляю-
щая куски породы. Густота микротрещин зависит от свойств породы и ВВ [2]. 

К исследованию по разупрочнению горных пород взрывом были привлечены специалисты 
НИГРИ. 
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В результате совместной работы удалось получить снижение показателя удельной работы раз-
рушения рудной шихты, поступающей на дробление от 10-15 до 4-12 кг м/см3. Это привело к сниже-
нию крупности рудной шихты, поступающей на измельчение от 9 -12 % класса +20 мм до 6-7,5 %.  

Снижение крупности рудной шихты, поступающей на измельчение, дало возможность пе-
рехода на более мелкий шар. Так были проведены промышленные испытания, в результате ко-
торых в первой стадии измельчения стальные шары диаметром 120 мм были заменены на 
стальные шары диаметром 100 мм, а во второй и третьей стадиях измельчения осуществлен 
переход на шары диаметром 40 мм.  

Перспективным направлением в усовершенствовании схем рудоподготовки является при-
менение в мельницах резиновых футеровок [3,4]. 

На РОФ-1 ПАО «СевГОК» были проведены сравнительные промышленные испытания ре-
зиновой футеровки различных профилей для определения срока службы, удельного расхода 
электроэнергии и влияния ее применения на технологические показатели работы мельниц. 

Анализ полученных результатов (рис. 1) показывает, что: 
во второй стадии измельчения резиновая 

футеровка «плита-лифтер» имеет аналогич-
ные технологические показатели со стальной 
футеровкой шарошипового профиля прирост 
готового класса (-0.056 мм) в сливе мельни-
цы составляет в обоих случаях 22,3 %; 

в третьей стадии измельчения резино-
вая футеровка типа «плита-лифтер» и ме-
таллическая футеровка шарошипового 
профиля имеют практически одинаковые 
технологические показатели по измельче-

нию: прирост по готовому классу в сливе мельницы составляет 10,5-11,8 %; 
резиновая футеровка типа «Волна» имеет прирост готового класса в сливе мельницы 18,7 %, что 

в два раза выше, чем на металлической футеровке шарошипового профиля и резиновой футеровке 
типа «плита-лифтер». 

Качественные характеристики продуктов, полученных при использовании различных ви-
дов футеровок, представлены в табл. 2,3. 

Таблица 2  
Ситовая характеристика продуктов измельчения ІІІ стадии и магнетитового концентрата  

при использовании разных футеровок 
 

"волна" 

плита-лифтер 
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металл 
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0 
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Рис. 1. Прирост готового класса крупности (-0,056 мм)  

в сливе мельниц ІІ и ІІІ стадий измельчения  
при использовании различных футеровок 

Продукт Класс крупности, мм Выход, % 
Массовая доля  

Feобщ,% 
Секция с мельницей МШЦ 3,65,5  с металлической футеровкой шарошипового профиля 

+0,071 1,0 18,5 
-0,071+0,056 3,1 24,5 
-0,056+0,044 3,5 43,7 
-0,044+0 92,4 66,5 

Слив г/ц 3 ст. 

Итого 100 63,9 
+0,071 0 - 
-0,071+0,056 3,2 27,6 
-0,056+0,044 2,8 46,2 
-0,044+0 94,0 67,2 

Магн. прод. 4 
ст. 

Итого 100 65,5 
Секция с мельницей МШЦ 3,65,5  с резиновой футеровкой профиля «бегущая волна» 

+0,071 0 - 
+0,056 1,5 25,3 
-0,056+0,044 2,2 41,4 
-0,044+0 96,3 66,0 

Слив г/ц 3 ст. 

Итого 100 64,85 
+0,071 0 - 
-0,071+0,056 2,1 20,1 
-0,056+0,044 1,8 32,5 
-0,044+0 96,2 67,4 

Магн. прод. 4 
ст. 

Итого 100 65,8 
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При использовании резиновой футеровки профиля «бегущая волна» в третьей стадии измельче-
ния наблюдается увеличение выхода готового класса крупности (минус 0,044 мм) на 3,9 % и увеличе-
ние качества концентрата на 0,3 % по железу общему (табл. 2) без снижения его выхода.  

При оценке раскрытия минеральных зерен (табл. 3) установлено, что при использовании 
резиновой футеровки повышается раскрытие рудных зерен на 1,8 - 3%, нерудных на 1,3 %, что 
в свою очередь увеличивает конечное качество концентрата на 0,3 % без снижения его выхода. 

Таблица 3 
Минералогическая характеристика продуктов измельчения ІІІ стадии и магнетитового концентрата  

при использовании разных футеровок 
Массовая доля минеральных зерен, % 

сростки 
рудные 

богатые средние бедные 
нерудные сумма Про-

дукт 
Класс круп-
ности, мм 

от 
кл. 

от 
прод. 

от 
кл. 

от 
прод. 

от 
кл. 

от 
прод. 

от 
кл. 

от 
прод. 

от 
кл. 

от 
прод. 

от 
кл. 

от 
прод. 

Секция с мельницей МШЦ 3,65,5 с металлической футеровкой шарошипового профиля   
+0,071 2,0 0,02 0,9 0,01 28,0 0,28 44,4 0,44 24,7 0,25 100 1,0 
-0,071+0,056 8,3 0,26 7,5 0,23 20,3 0,63 41,7 1,29 22,2 0,69 100 3,1 
-0,056+0,044 43,7 1,53 10,9 0,38 9,8 0,34 16,5 0,58 19,1 0,67 100 3,5 
-0,044 89,7 82,88 0,9 0,83 1,0 0,92 1,6 1,48 6,8 6,28 100 92,4 

Слив 
г/ц 3 
ст. 

Итого  84,7  1,4  2,2  3,8  7,9  100 
             
-0,071+0,056 9,5 0,30 7,6 0,24 18,9 0,60 35,5 1,14 28,5 0,91 100 3,2 
-0,056+0,044 34,8 0,97 17,9 0,50 11,8 0,33 24,9 0,70 10,6 0,30 100 2,8 
-0,044 89,3 83,94 1,8 1,69 2,7 25,4 2,4 2,26 3,8 3,57 100 94,0 

Магн. 
прод. 4 
ст. 

Итого  85,2  2,4  3,5  4,1  4,8  100 
Секция с мельницей МШЦ 3,65,5 с резиновой  футеровкой профиля «бегущая волна» 

             
+0,056 9,0 0,14 6,3 0,09 24,7 0,37 40,8 0,61 19,2 0,29 100 1,5 
-0,056+0,044 42,2 0,93 8,0 0,18 7,4 0,16 23,9 0,52 18,5 0,41 100 2,2 
-0,044 88,7 85,42 0,9 0,87 1,2 1,16 2,5 2,41 6,7 6,45 100 96,3 

Слив 
г/ц 3 
ст. 

Итого  86,5  1,1  1,7  3,5  7,2   
             
-0,071+0,056 13,5 0,27 4,7 0,09 15,5 0,31 37,9 0,76 28,4 0,57 100 2,0 
-0,056+0,044 33,7 0,61 8,4 0,15 6,2 0,11 28,3 0,51 23,4 0,42 100 1,8 
-0,044 90,8 87,35 0,6 0,58 1,2 1,15 2,1 2,02 5,3 5,10 100 96,2 

Магн. 
прод. 4 
ст. 

Итого  88,2  0,8  1,6  3,3  6,1  100 
 

Выводы и направление дальнейших исследований. Учитывая  результаты технологиче-
ских испытаний резиновой футеровки различных профилей в мельницах МШЦ 3,65,5 в усло-
виях РОФ-1 целесообразно применить: 

во второй стадии измельчения резиновую футеровку типа «плита - лифтер» ли «плита – 
самофутирующаяся»; 

в третьей стадии измельчения резиновую футеровку типа плита-плита «Волна».  
В настоящее время на ПАО «СевГОК» в первой стадии измельчения (шар 100 мм, круп-

ность руды 93 % класса -20÷+0мм) на мельницах МШР 3,64,0 проходят промышленные испы-
тания резиново-металлических футеровок украинских производителей ООО «НПП «Эласт» 
(г.Днепропетровск) и ООО «Валса ГТВ» (г. Белая Церковь).  

Применение на мельнице футеровки волнового профиля обеспечило выход на требуемый 
технологический режим и производительность уже через трое суток работы. Предварительные 
результаты промышленных испытаний показывают, что применение резиново-металлической 
футеровки волнового профиля  по сравнению с металлической футеровкой (самофутирующаяся 
футеровка, так называемая «мехельсоновская футеровка») позволило повысить производитель-
ность мельницы по исходному питания на 3-5 % при обеспечение требуемого качества помола.  
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ОСОБЕННОСТИ СУХОЙ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ КОРЕННЫХ 
ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ РУД 

Приведены результаты исследований сухой магнитной сепарации коренных титансодержащих руд. Раскрыты 
основные проблемы предварительного обогащения коренных руд. Показана высокая эффективность процесса сухой 
магнитной сепарации исходной руды на классах крупности -60+0 мм. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В настоящее время, в свя-
зи с необходимостью разработки в Украине титановых руд коренных месторождений, основ-
ным направлением технического прогресса в области их первичной переработки является пере-
ход на комбинированные схемы, в которых процессы мокрого обогащения руды сочетаются с 
сухими. Причем сухое обогащение сырья применяется в процессе подготовки  руды к мокрому 
обогащению. 

Введение предварительного сухого обогащения руды позволяет выделить пустую породу в 
кусковом виде, благодаря чему можно расширить сырьевую базу любого месторождения путем 
вовлечения в переработку некондиционного сырья. При этом возможно решить проблему и его 
комплексной переработки. 

Постановка задачи. Целью данной работы является обоснование необходимости сухой 
магнитной сепарации коренных титансодержащих руд Украины, с максимальным выделением 
пустой породы и минимальными потерями как железа, так и ильменита в хвостах. 

Изложение материала и результаты. Работа выполнялась на пробе руды одного из ком-
плексных титаномагнетитовых коренных месторождений Украины. Оценка результатов опытов 
осуществлялась по определению содержания TiO2 рентгеноспектральным анализом и изучени-
ем минерального состава исходных проб и продуктов их переработки оптическим методом 

Согласно, результатов изучения вещественного состава руды, установлено, что рудные ми-
нералы представлены в основном, титаномагнетитом и ильменитом. Основными породообра-
зующими минералами являются кварц, плагиоклаз и пироксены.  

Рудные минералы в общей массе руды составляют 46,9 %. По магнитным свойствам все 
рудные минералы имеют существенные различия по сравнению с вмещающими породами. Так 
удельная магнитная восприимчивость кварца составляет от 1 до1010-8  м3/кг, а ильменита - от 
16 до 96010-6 м3/кг.  

Как показали исследования, дробленная руда в крупности 60-0 мм имеет достаточное ко-
личество раскрытых преимущественно нерудных и частично рудных минералов.  

Пробы в крупности 60-0 мм рассевались на классы +10 и -10 мм.  
Для сухого магнитного обогащения использовались барабанные и роликовые сепараторы с верх-

ней подачей исходного питания: сепаратор магнитный БС-31,5/30-Н; сепаратор магнитный 1РС-
22/30-Р; сепаратор магнитный СМБ1-59/14-Н. Магнитные сепараторы изготовлены ЧМП «НВФ 
«Продэкология» (рис. 1). Напряженность магнитного поля на поверхности барабана 0,16 Тл. 

Сепарируемый продукт подавался на лоток вибропитателя и с его помощью направлялся и 
равномерно распределялся по всей рабочей зоне магнитного сепаратора. Под действием маг-
нитного поля магнитный материал притягивался к рабочей поверхности сепаратора и переме-
щался вместе с ней. 

При выходе из зоны магнитного поля магнитный материал под действием силы тяжести 
направлялся в бункер для приема концентрата. Немагнитный материал отделялся от поверхно-
сти рабочей зоны под действием центробежных и гравитационных сил и разгружался в бункер 
сброса хвостов. Разгрузка магнитного продукта происходила под действием центробежной си-
лы в зоне отсутствия магнитного поля. 

                                                 
.  Олейник Т.А., Мулявко В.И., Михно С.В., 2012 
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Для выбора оптимального режима сухой магнитной сепарации и выбора оборудования для 
ее обеспечения была составлена матрица планирования экспериментов, включающая проведе-
ние не менее 120 основных опытов. 

 
Рис. 1. Магнитные сепараторы: БС-31,5/30-Н; 1РС-22/30-Р 

 

В ходе исследований необходимо было изучить основные факторы, влияющие на процесс 
магнитной сепарации: напряженность магнитного поля, скорость вращения барабанов, круп-
ность обогащаемой руды. 

Выбор изучаемых факторов обосновывался следующим. 
1. Как известно, гематитовые руды относятся к слабомагнитным полезным ископаемым, 

которые характеризуются низкой удельной магнитной восприимчивостью. Следовательно, для 
их разделения требуются сила примерно в 200 раз больше, чем для извлечения минералов 
сильномагнитных руд. Поэтому при исследованиях необходимо было изучить влияние напря-
женности на барабане на качество полученных продуктов обогащения. 

2. Скорость вращения барабанов в значительной мере определяет производительность се-
параторов и качество продуктов разделения. В исследованиях скорость вращения барабанов 
выбиралась в зависимости от крупности материала и необходимого качества конечных продук-
тов обогащения - готовых концентратов или отвальных отходов. 

Максимально допустимую скорость барабана, при которой выделяется немагнитная фрак-
ция и угол  отброса частиц (сростков) от его поверхности, определяли из выражения  
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Выделение частиц хвостов происходит при большой скорости вращения для того, чтобы 
они пролетали над делительной перегородкой при 90. 

Подставляя это значение в формулу условий выделения немагнитной фракции, получим  
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Поэтому   gHgradHdmR o   1 [1,2]. 

Анализируя приведенные формулы, следует отметить, что угол отрыва  тем меньше, чем 
больше скорость вращения барабана, чем крупнее частицы сростков и чем ниже содержание 
магнитной фракции. 
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С учетом приведенного, в программу исследования были включены эксперименты, направ-
ленные на изучение влияния скорости вращения барабана, силы сопротивления, угла раскрытия 
веера и длины рабочей зоны сепарации на конечные показатели обогатимости материала. 

3. При выполнении экспериментов необходимо было учитывать, что соотношение попе-
речников наибольших и наименьших зерен в руде, поступающей на сепарацию, не должно быть 
больше коэффициента равнопадаемости. 

При выполнении исследований на пробах руды крупностью 60-0 мм алгоритм выполнения 
экспериментов включал в себя: 

непосредственно сухую магнитную сепарацию в одну стадию проб крупностью 60-0 мм; 
сухую сепарацию классов крупности 60-10 мм и 10-0 мм. 
На первом этапе исследований определялась оптимальная скорость вращения барабана. 

Анализ полученных данных показал, что с увеличением скорости вращения барабана количест-
венные показатели магнитной сепарации ухудшаются, в частности резко увеличивается выход 
хвостовой фракции и прироста качественных показателей не происходит. 

Далее исследования проводились при разных углах наклона магнитной системы сепаратора 
при одной и той же нагрузке на магнитный сепаратор (рис. 2,3) 

 

Рис. 2.Количественные показатели магнитного продукта 
сепарации при разных углах наклона магнитной системы 

Рис. 3. Количественные показатели немагнитного про-
дукта сепарации при разных углах наклона магнитной 
системы 

По результатам испытаний оптимальный угол наклона магнитной системы сепаратора ра-
вен 0о. При данном положении магнитной системы массовая доля ценных компонентов превы-
шает (в среднем до 2 %) показатели при углах наклона магнитной системы +10о и-10о, а выход 
магнитного продукта составляет 47,48%, что незначительно отличается от выхода магнитного 
продукта, при угле наклона магнитной системы -10о. 

Сухая магнитная сепарация крупнодробленой руды позволяет выделить 66,85 % магнитно-
го продукта с содержанием железа 51,61 %, диоксида титана 16,93 %. Выход хвостов составил 
33,15 % с содержанием железа 7,54 %, диоксида титана 2,67 %. Извлечение в магнитный про-
дукт железа 93,24 %, диоксида титана 92,7 5 %. 

Грохочение хвостов сухого обогащения показало, что классы -60+10 мм являются отваль-
ными по содержанию железа 5,4-5,86 % и диоксида титана 0,9-1,17%. 

Классы мельче 10 мм следует отнести к магнитному продукту из-за повышенного содер-
жания железа 13,04 % и диоксида титана 7,5 %. Повышенное содержание влаги 3-4 % в кл. 10-0 
мм не позволит получить сухих отвальных хвостов. 

Также были проведены исследование процесса сухой магнитной сепарации руды при пода-
че на сепарацию сырья с различной массовой долей рудных компонентов (рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость показателей не магнитного продук-
та сухой магнитной сепарации (хвостов) при разной массо-
вой доли ценных компонентов в исходном питании 

Анализ результатов показал, что отвальные 
по железу и титану хвосты можно получить лишь 
при исходном питании с массовой долей железа 
общего не более 27,7 %. 

При подаче на сепаратор обогащенной руды 
отмечается рост потерь рудных компонентов в 
немагнитной фракции сепараторов, что объясня-

ется спецификой исходного питания. 

  

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 189 

Выводы и направления дальнейших исследований. Анализ результатов исследований 
показал на целесообразность сухой магнитной сепарации материала в крупности 60-0 мм. Ис-
ходную руду в крупности 10-0 мм на сухую магнитную сепарацию направлять не рекомендует-
ся. Исследуя продукты магнитной сепарации, было установлено, что потери ценных компонен-
тов с отходами производства происходят в основном с вкрапленными рудами, поэтому при 
обогащении вкрапленных руд необходимо, чтобы их количество поступающее с массивной ру-
дой не превышало 40 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКА НА ПОТОК ПУЛЬПЫ  

 

Приведено описание подхода и результатов моделирования  воздействия радиационного давления высокоэнер-
гетического ультразвука на поток пульпы 

Ключевые слова: моделирование, ультразвук, фракционный состав   
 

Проблема и еe связь с научными и практическими задачами. Оптимизация процессов 
обогащения минерального сырья требует прежде всего создания строгих математических и 
экономико-математических методов расчета оптимальных границ разделения pпт области из-
менения физических свойств частиц перерабатываемого сырья. Решение этой задачи позволяет 
определить как наилучшую структуру технологической линии обогащения, так и параметры 
технологических агрегатов, обеспечивающие ее максимальную производительность при задан-
ном качестве конечного продукта и минимальных затратах на процесс. 

Анализ исследований и публикаций. В настоящее время при решении различных задач в 
области обогащения полезных ископаемых широко используются компьютерные моделирую-
щие пакеты проблемно-ориентированного и общего назначения [1,2].  

Пакет JKSimMet [1] предназначен для моделирования процессов рудоподготовки (дробления, 
измельчения, грохочения, классификации). Входной информацией пакета являются: сведения о мате-
риальных потоках (объемные и массовые расходы, плотность и гранулометрические характеристики 
продуктов); сведения об аппаратах (количество, конструктивные особенности и т.д.); сведения о па-
раметрах модели. Недостатком реализованного в этом пакета подхода является отсутствие возможно-
сти выполнить оценку энергоэффективности моделируемых решений применительно к качеству ис-
ходного сырья, а также упрощенный (на уровне задания оператора) подход к формированию основ-
ных функций измельчительных и классифицирующих агрегатов. 

Для прогнозирующих и оптимизирующих расчетов технологических схем измельчения ра-
зработан програмный пакет «Прогнозные расчеты схем измельчения» (CGF Predictive calcula-
tions for grinding flowsheets) фирмы Earth Technology [2]. Программа CGF служит для анализа, 
прогноза, оптимизации промышленных многостадиальных схем измельчения руд, включая 
гранулометрические и энергетические расчеты (общую энергию и распределение потоков энер-
гии но классам крупности). 

В энергетических расчетах применяется новый подход: дополнительно к законам измель-
чения вводится детальное распределение энергии по классам крупности питания и измельчае-
мой руды. Используемый новый подход учитывает переменность крупности частиц питания и 
продукта. Если закон измельчения заранее неизвестен, предварительно используется другая 
программа CLI (Comminution Law Identification) для идентификации закона. Однако смодели-
ровать закономерности изменения гранулометрического состава (распределения по крупности) 
перерабатываемой руды и определить сепарационные характеристики обогатительных аппара-
тов существующие программы не позволяют.  

                                                 
.  Моркун В.С., Гончаров С.А., Пикильняк А.В., 2012 
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Цель исследований. Задачей исследований является математическое моделирование воз-
действия радиационного давления высокоэнергетического ультразвука на поток пульпы для 
оценки гранулометрического состава измельчённой руды и построения сепарационной харак-
теристики классифицирующих и обогатительных агрегатов 

Изложение материала и результаты. Уравнения сепарации описывают общие законо-
мерности движения минеральных частиц в рабочих зонах обогатительных аппаратов. Решения 
уравнений сепарации определяют фракционный состав материала в любой точке (х,у,z) рабочей 
зоны сепаратора посредством функции состояния  (,х,у,z,t) [3].  

Усредняющее интегрирование функции состояния (для стационарного режима) по части 
зоны Vk, из которой разгружается концентрат, дает средний фракционный состав концентрата 

dVzyxV Vkk ),,,()( 1   
 .       (1) 

Аналогичное интегрирование по зоне разгрузки хвостов Vхв дает средний фракционный состав хво-
стов 

dVzyxV Vхвхв ),,,()( 1   
 . 

С учетом соотношения Qисхисх ()= )()(  хвхвkk QQ   может быть получена общая форму-
лу для вычисления сепарационной характеристики 

   ,)()()()()()()(  хвхвккkkисхисхkkkkk QQQQQQ   (2) 
где Qисх, Qк, Qхв - производительность аппарата соответственно по исходному питанию, концен-
трату и хвостам. 

Рассмотрим случай, когда в технологической емкости течет пульпа со скоростью v. Будем 
рассматривать поток пульпы как процесс перемещения элементарного объёма контролируемой 
среды (рис. 1) [4].  

Для конечного промежутка времени Δt процесс пространственного перемещения по соот-
ветствующим координатам Δx, Δy, Δz описывается выражением  
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Рис. 1. Схема моделирования процесса перемещения фиксированного 
объeма пульпы под воздействием радиационного давления высокоэнерге-
тического ультразвука 

 

Для бесконечно малых шагов, с использованием диффе-
ренциального исчисления, то же самое уравнение может 
быть представлено в векторной форме  
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Воздействие высокоэнергетического ультразвука на 
пульпу приводит к изменению концентрации твердой фазы и 
составляющих ее компонентов в контролируемом объеме. 

При моделировании этого процесса необходимо учитывать процесс диффузии частиц твердой 
фазы пульпы, поскольку изменяющиеся потоки пульпы характеризуются градиентом ее кон-
центрации. Для жидкой фазы справедливо выражение [4] 

j = −D c,      (6) 
Для трехмерного случая будем полагать 
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В процессе моделирования перемещения элементарного объема пульпы по оси x будем 
учитывать диффузию выражением 
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с параметром диффузии или дисперсии D. Принцип сохранения массы вместе с этим выраже-
нием приводит к транспортному уравнению, которое является дифференциальным уравнением 
для концентрации c. Материальный баланс применительно к контролируемому объему с уче-
том (5) определяется следующим выражением 
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Чтобы описать изменение концентрации в конечной системе ячеек, это уравнение используется 
для каждой ячейки. Рассмотрим произвольную ячейку i, находящуюся в одном ряду с соседними 
ячейками i+1 и i-1. Соответственно концентрации для этих ячеек определяются как ci, ci+1 и ci-1.  

Поток пульпы в направлении оси x через соответствующие ячейки, с учетом (8), могут 
быть аппроксимированы следующими выражениями 
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Следует отметить, что эти формулы не являются точными, но могут служить хорошим 
приближением. Небольшие ошибки в приближении могут привести к небольшим отклонениям 
между аналитическим и числовым решениями при выполнении данного алгоритма. В этом слу-
чае можно говорить о стабильности решения в данной точке. Замена конечной разности в урав-
нении сохранения массы позволяет получить 
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Здесь Ci,new обозначает концентрацию в i-й ячейке на определённом временном интервале, на-
пример, t+t, в то время как все другие параметры относятся ко времени t. Принято представлять ко-
нечные разности второй производной d2c/dx2. Рассматриваемый алгоритм использует именно эту ме-
тодологию. При этом предполагается, что концентрации соседних ячеек связаны между собой. Таким 
образом могут быть вычислены значения концентрации в системе ячеек 
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где Dt/x2  - параметр Neumann (Neu) [4]. 
Сила радиационного давления (рис. 2) на частицу радиуса r в плоской волне определяется по 

формуле Вестервельта и является общим выражением для силы радиационного давления [5] 
 vdSIEEF vpsr cos)(  ,     (14) 

где Е - средняя по времени плотность энергии в падающей волне; s и p - эффективные сече-
ния рассеяния и поглощения; v - угол между направлениями падающей и рассеянной волн; Iv - 
величина интенсивности рассеянной волны под углом v. 

Рис. 2. Движение частицы руды в потоке пульпы под 
действием радиационного давления высокоэнергетического 
ультразвука  

 

На рис. 3 приведены результаты простран-
ственного моделирования в пакете Matlab 7 
воздействия радиационного давления высоко-
энергетического ультразвука на поток пульпы 
[4,6]. Для удобства анализа показаны сечения по-
тока в различных плоскостях.  

Обозначим через nr(Z,t) концентрацию час-
тиц радиуса r на глубине Z в момент времени t. 
Для того, чтобы описать изменение концентра-
ции частиц во времени запишем уравнение ба-

ланса, в следующем виде 
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Рис. 3. Результаты пространственного моделирования воздей-
ствия радиационного давления высокоэнергетического ультразвука на 
поток пульпы 

В уравнении Vr(Z,t) - скорость смещения частицы 
радиуса r с координатой Z в ультразвуковом поле. Ско-
рость направлена перпендикулярна потоку пульпы. Ес-
ли в уравнении (5) перейти к новой переменной 
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то его решение при заданных начальных и граничных ус-
ловиях nr(Z,0)=0; nr(0,t)=0 имеет вид 
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где St(X) - ступенчатая функция со свойством  
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где -1(X) - обратная функция (6). 
Вследствие радиационного давления высокоэнергетического ультразвука в зоне измерений про-

исходит перераспределение частиц измельченной руды по крупности. При постоянной скорости те-
чения пульпы характеристики этого перераспределения определяются интенсивностью ультразвуко-
вого поля,  концентрацией и характеристиками твердой фазы пульпы. На рис. 4 приведены резуль-
таты моделирования траектории смещения  частиц руды трёх фракций крупности в потоке 
пульпы под воздействием радиационного давления высокоэнергетического ультразвука. Поло-
жения частиц каждого размера на десятом шаге соединены сплошными линиями. 

Рис. 4. Результаты моделирования смещения  частиц руды трёх ра-
диусов под воздействием радиационного давления высокоэнергетиче-
ского ультразвука 

 

Разработанная  программа реализует численный анализ и 
графическое представление результатов моделирования изме-
нения фракционного состава твёрдой фазы пульпы под управ-
ляемым воздействием радиационного давления высокоэнерге-
тического ультразвука. Среднеквадратическое расхождение 
между моделью и экспериментом в контрольных точках гра-
нулометрической характеристики составило 0,87 %. 

Вывод. Реализация рассмотренного подхода позволяет определить фракционный состав 
твердой фазы пульпы в любой точке (х,у,z) рабочей зоны технологического процесса, сформи-
ровать функции состояния (,х,у,z,t) и на основании полученной информации вычислить сепа-
рационные характеристики () классифицирующих и обогатительных аппаратов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДРОБИЛЬНО-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ НА БАЗЕ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРОВ 

 
Приведены принципы моделирования в пакете Matlab различных типов нейрорегуляторов 

для управления дробильно-измельчительным комплексом горнообогатительного комбината 
путем применения согласованного интеллектуального управления в условиях неопределенно-
сти. 

 
Ключевые слова: нейрорегулятор, моделирование, дробильно-измельчительный ком-

плекс.  
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Современное состояние 

предприятий горной отрасли Украины характеризуется острой необходимостью решения цело-
го комплекса проблем. В условиях износа основных средств производства на некоторых горно-
обогатительных комбинатах до 70-90%  и невозможности их быстрого восстановления одной из 
основных проблем является то, что переориентация на мировые рынки сбыта, требует постоян-
ного повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижения  энергоемкости её 
производства. 

Известны различные пути решения этих вопросов: замена устаревшего оборудования, вне-
дрение более эффективных технологий, усовершенствование существующих схем цепей аппа-
ратов и т.д.  

Мировой опыт свидетельствует, что в таких условиях наиболее эффективным путем повы-
шения качества и снижения себестоимости выпускаемой продукции является комплексная ав-
томатизация основных технологических процессов, основанная на применении современных  
систем интеллектуального, оптимального и адаптивного управления[3]. 

Главной проблемой, которая возникает при реализации таких систем, является отсутствие 
надежных средств контроля требуемой точности или значительная стоимость отдельных дат-
чиков (до 1- 4 млн. грн.)[1]. Особенно это касается приборов для определения гранулометриче-
ского состава и содержания полезного компонента (железа общего или магнитного) в исходной 
руде и потоке пульпы. Эти факторы затрудняют возможность применения таких систем в усло-
виях сложного финансового положения отечественных горных предприятий. 

В настоящее время достаточно активно развивается перспективный метод построения ав-
томатизированных систем управления (АСУ) на основе использования технологий искусствен-
ного интеллекта (нейронные сети, нечеткая логика, генетические алгоритмы и т.д.). В отличие 
от «классических» детерминированных АСУ, которые основаны на использовании жестких ал-
горитмов (или четкой логики), системы с использованием искусственного интеллекта имеют 
свойства обучения и самообучения (т.е. накопления и обобщения опыта). Вместе с тем, опыт 
показывает, что на разработку и внедрение интеллектуальных систем управления расходуются 
значительно меньшие средства за счет уменьшения необходимости использования дорогостоя-
щего оборудования (датчики, коммуникации). 

Учитывая все указанные факторы, можно утверждать, что проблема применения технологий 
искусственного интеллекта в горном деле сейчас является весьма актуальной. В частности, это ка-
сается возможности использования нейронных сетей и нечеткой логики для управления технологи-
ческими процессами дробления, измельчения и обогащения полезных ископаемых [2]. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ работ показывает, что подавляющее боль-
шинство действующих на горных предприятиях АСУ реализовано на основе  классических 
подходов теории управления, адаптивных и оптимальных систем. В качестве математических 
моделей, как правило, применяется 1-2 канальные линейные системы. Большинство таких сис-
тем достаточно просто реализуется с помощью классических ПИД-регуляторов. Относительная 
простота реализации и сравнительно высокая надежность таких систем обуславливает их при-
менение примерно в 80-90% действующих структур [3]. Вместе с тем известно, такие системы 
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не всегда могут обеспечивать необходимое качество управления, особенно в условиях не ста-
ционарности, инерционности, запаздывания, случайных возмущений, наличия нечеткой и не-
полной информации. К тому же, ПИД-регуляторы требуют постоянного перенастройки собст-
венных коэффициентов в случае изменения технологической ситуации (например, колебаний 
качества руды, производительности и т.д.).  

Именно интеллектуальные системы за счет применения соответствующих математических мо-
делей мыслительной деятельности человека, обобщающих свойств, встроенной нелинейности и адап-
тивности при обеспечении определенных условий позволяют решать поставленные задачи [2]. 

Цель исследований. Целью исследования является моделирование в пакете Matlab трех типов 
нейрорегуляторов для управления объектом «измельчительный агрегат-классификатор» путем при-
менения согласованного интеллектуального управления в условиях неопределенности. 

Изложение материала и результаты. Управление с помощью регулятора с предсказанием 
(NN Predictive Controller). Регулятор с предсказанием реализован в Neural Network Toolbox 
(NNT)[6] и использует модель нелинейного исполнительного процесса в виде нейронной сети, 
для того чтобы предсказать ее будущее поведение. Кроме этого, регулятор формирует испол-
нительный сигнал, который оптимизирует поведение объекта на заданном интервале времени. 

Управление с предсказанием использует принцип удаленного горизонта, когда нейросете-
вая модель управляющего процесса предусматривает реакцию объекта управления на опреде-
ленном интервале времени в будущем. Для построения нейронной сети для управления техно-
логическим процессом нужно сформировать нелинейный регулятор следующего вида [4,5] 

  
(1) 

Структурные схемы нейроконтроллера и нейронной сети управления объектом представ-
лены на рис. 1 

 

  
Рис. 1. Структурная схема нейроконтролера и нейросетевой модели объекта управления 

Функция predopt - выполняет задачу предсказания будущего значения. 
Структурная схема объекта управления и результаты моделирования управления первой 

стадией измельчения представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурная схема объекта управления и результаты моделирования 
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Управление с помощью регулятора NARMA-L2. Из всех архитектур этот регулятор требует 
наименьшего объема вычислений. Данный регулятор - это просто некоторая реконструкция 
нейросетевой модели управляемого процесса, полученной на этапе идентификации [5,6]. Вы-
числения в реальном времени связаны только с реализацией нейронной сети. Недостаток мето-
да состоит в том, что модель процесса должна быть задана в канонической форме пространства 
состояния, отвечающего сопровождающей матрице, что может приводить к вычислительным 
погрешностям. Для построения нейронной сети для управления технологическим процессом 
нужно сформировать нелинейный регулятор следующего вида 

u(k)=G[y(k),y(k-1),...,y(k-n+1),yr(k+d), u(k-1),...,u(k-m+1)].     (2) 
Но хотя такой регулятор с помощью нейронной сети и может быть построен, - для этого 

нужно провести очень много расчетов, для уменьшения среднеквадратической погрешности в 
связи с использованием метода обратного распространения ошибки. Для практического реше-
ния этой задачи, в работах Нарендра и Макхопадхаи предложена другая NARMA-модель, по-
лучившая название NARMA-L2 [4,6], и которая имеет следующий вид 

)]1(),...,1(),1(),1(),...,1(),([

)]1(),...,1(),1(),1(),...,1(),([)(
)(





k-nuk- ukuk-nyk-ykyg

k-nuk- ukuk-nyk-ykyfdky
ku r .  (3) 

Но использование (1.3) при реализации регулятора не желательно, так как управление u(k) 
зависит от значения выхода y(k), поэтому (3) модифицируется следующим образом [18] 
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Структурная схема нейроконтроллера представлена на рис. 3 
 

 
Рис. 3. Структурная схема нейроконтролера 

Структурная схема объекта управления и результаты моделирования управления первой 
стадией измельчения представлены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Структурная схема объекта управления и результаты моделирования 

 

Управление с помощью контроллера на основе эталонной модели. Необходимый объем вы-
числений для этого регулятора по сравнению с предыдущим меньший. Однако архитектура ре-
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гулятора с эталонной моделью требует обучения нейронной сети управляемого процесса и ней-
ронной сети регулятора [5]. При этом обучение регулятора оказывается довольно сложным, 
поскольку обучение основано на динамическом варианте метода обратного распространения 
ошибки. Преимуществом регуляторов на основе эталонной модели является то, что они могут 
быть применены к различным классам управляемых процессов. 

Структурные схемы нейроконтроллера и нейронной сети управления объектом представ-
лены на рис. 5 

       
Рис. 5. Структурная схема нейроконтролера и нейросетевой модели объекта управления 

 

Структурная схема объекта управления и результаты моделирования управления первой 
стадией измельчения представлены на рис. 6.  

     
Рис. 6. Структурная схема объекта управления и результаты моделирования 

Выводы. Исследована возможность управления технологическим процессом с помощью 
регуляторов на основе нейронных сетей, реализованных в пакете MatLab (Simulink). Проанали-
зированы различия в их работе, построении и идентификации параметров. Промоделирована 
работа трех типов регуляторов: на основе эталонной модели, NARMA-L2 и с предсказанием. 
Лучшие результаты показали регуляторы на основе эталонной модели и NARMA-L2. 
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АНАЛІЗ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
ПОТОЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
 

Проаналізовано основні закономірності виникнення різних типів дефектів. Показано та промодельовано 
властивість електрообладнання зберігати свою унікальність, шляхом аналізу їх спектральних характеристик. Запро-
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поновано використання статистичного коригуючого коефіцієнта для підвищення якості розпізнавання дефектів елек-
трообладнання. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. При створенні 
інформаційної чи експертної системи, завданням якої є моніторинг та аналіз стану робочих 
режимів електродвигунів, у реальному часі, в якості критерію оцінки стану двигуна необхідно 
обрати ознаки які характеризують  наявність тих чи інших дефектів або пошкоджень. 

Оскільки майбутня експертна система повинна аналізувати поточний стан електрооблад-
нання в реальному часі, і вчасно повідомляти про це оператору, у випадку виникнення 
передаварійних станів двигунів, було обрано пошкодження які не призводять до повного вихо-
ду з ладу обладнання. Такі дефекти спричиняють тільки подальше руйнування конструкції, що 
призводить, наприклад, до збільшеного енергоспоживання, вібрації тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогодні можна виділити найпоширеніші основні ти-
пи дефектів електродвигунів [1]: 

Перевантаження і перегрів статора електродвигуна - 31 %. 
Міжвитковое замикання - 15 %. 
Пошкодження підшипників - 12 %. 
Пошкодження обмоток статора або ізоляції - 11 %. 
Нерівномірний повітряний зазор між статором і ротором - 9 %. 
Робота електродвигуна на двох фазах - 8 %. 
Обрив або ослаблення кріплення стрижнів білячої клітки - 5 %. 
Ослаблення кріплення обмоток статора - 4 %. 
Дисбаланс ротора - 3 %. 
Неспіввісність валів - 2 %. 
У загальному випадку масову частку пошкоджень ротору, статору та механічної частини 

електродвигуна можна продемонструвати діаграмою, представленою на рис. 1. 
Рис. 1. Найпоширеніші дефекти електродвигунів 
 

До найбільш найпоширеніших механічних 
пошкоджень електродвигунів відносять пош-
кодження підшипників, збільшений ексцентри-
ситет, обрив або ослаблення кріплення 
стрижнів білячої клітки, що  у свою чергу при-
зводить до перенавантаження. 

При виникненні даного типу дефектів, 
момент опору, який діє на вал електродвигу-
на, починає періодично змінюватися із часто-

тою пропорційною частоті обертання валу. Періодична зміна моменту опору викликає появу в 
струмі статора складових (гармонік) пропорційних частоті обертання валу [2]. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз існуючих залежностей виникнення 
дефектів електрообладнання, з метою їх поліпшення та збільшення якості розпізнавання, шля-
хом урахування індивідуальних властивостей, на прикладі розроблених комп’ютерних моделей 
та програмного забезпечення. 

Викладення матеріалу та результати. До найбільш поширених дефектів електродвигунів, 
які не призводять до повного виходу з ладу відносять: 

а) збільшений ексцентриситет. Зміна повітряного зазору, внаслідок динамічного або ста-
тичного ексцентриситету, призводить до зміни густини магнітного потоку в повітряному 
просторі. У свою чергу, внаслідок своєї зміни струми статора можливо виявити ексцентриситет 
на наступних частотах [3]: 

rdr fknfRf  )(( ,     (1) 
де R - кількість стрижнів ротору; fr - швидкість обертання ротору, Гц; nd - порядок ексцентриси-
тету (0, 2, 4, 6); k - коефіцієнт який визначає гармоніки споживаючої мережі. 

б) пошкодження підшипників. Наявність пошкоджень елементів підшипників, які 
відображають наявність несправностей, пов’язаних з дефектами внутрішнього та зовнішнього 
кілець, тіл кочення можливо діагностувати на наступних частотах [3-5]: 

    nfkf        (2) 
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де fn - характерні частоти при наявності дефектів елементів підшипника, використовувані для 
діагностики (внутрішньої та зовнішньої обійми, частота тіл кочення): 

в) пошкодження стрижнів ротору. При дефектах ротору, виникає асиметрія ротору. У 
результаті чого утворюється магнітне поле з протилежним напрямком щодо поля ротора, із 
частотою пропорційною частоті ковзання gfs. У свою чергу це приводить до виникнення додат-
кових гармонік на наступних частотах [3] 

sfsf )21(  ,      (3) 
де s - частота ковзання, fs - частота живлення. Приклад спектру току даного дефекту наведено 
на рис. 2. 

   a      b 

 
Рис. 2. Спектр струму справного двигуна а, та з обривом стрижню b 

 

г) замикання ротора об статор. Діагностувати даний вид несправності електродвигуна 
(див. рис. 3), можливо на частотах [3] 

     
2
rfkf  ,      (4) 

де fr - частота обертання ротору, k - коефіцієнти (1-5). 
д) неспіввісність валів та механічного навантаження. Даний тип несправності (рис. 4) 

електродвигунів можливо діагностувати на наступних частотах [3-5] 
,rfkf        (5) 

де fr - частота обертання ротору, k – коефіцієнти (1-5). 
    a     b 

 
Рис. 3. Спектр струму справного двигуна а та із замиканням ротора об статор b 

 

    a     b 
 

 
Рис. 4. Спектр струму справного двигуна а та з неспіввісністю валів b 

Відомо, що у світі немає однакових (ідентичних) речей, з точки зору їх фізичних властиво-
стей. Аналогічна ситуація характерна для механічних та електричних пристроїв, у тому числі й 
електродвигунів будь-якого типу.  
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До основних причин, внаслідок яких виникають неспівпадання спектральних характери-
стик однакових електродвигунів можна віднести конструктивні особливості: дискретне 
розміщення провідників обмоток у пазах двигуна, еліпсність ротору, ексцентриситет ротору 
відносно статору тощо [2]. 

У свою чергу всі ці особливості впливають на магнітну провідність обмоток ротору та статору, 
розподіл магнітного поля в зазорі між ротором та статором, магнітно-рушійну силу (МРС). 

Можна зробити висновок, що при створені інформаційної автоматичної системи 
моніторингу робочих станів електрообладнання, необхідно враховувати неоднорідність спектру 
однакових електродвигунів.  

У результаті досліджень спектральних характеристик електродвигунів було створено мо-
дель АД з КЗР у математичному пакеті MathLab 7.1, з метою аналізу впливу неоднорідності 
конструктивних особливостей однакових двигунів (рис. 5).  

Об’єктом модулювання був трифазний АД з КЗР з такими характеристиками: номінальна 
потужність 2.5 кВт; напруга і частота живлення 380В та 50 Гц відповідно. Шум електромережі 
моделювався шляхом додавання блоку гаусівського шуму та синусоїдальної функції. Внаслідок 
випадкового змінення показника взаємної індуктивності Lm+ε, моделювалися відмінності у 
конструктивних характеристиках однакових двигунів. Де ε змінювалась за нормальним законом 
розподілення. 

Внаслідок швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) було отримано спектральні характери-
стики електрообладнання, де в якості частот які характеризують обладнання, було обрано 3 
частоти з максимальною амплітудою (рис.6). 

  
Рис. 5. Модель АД з КЗР у пакеті MathLab 7.1 

Рис. 6. Приклад спектрограми електродвигуна в MathLab 
7.1 (1,2,3 - основні частоти) 

У результаті моделювання 20 однакових електродвигунів з різними конструктивними особли-
востями, було отримано наступні результати (рис. 7): у середньому, розкид за 1-3 характерними 
частотами склав 30;14 та 8 % відповідно. Отже, при моніторингу дефектів електрообладнання 
ефективність розпізнавання пошкоджень, згідно 2.1-2.9 у середньому буде складати 84 %. 

Рис. 7.  Результат моделювання однакових 
електродвигунів з різними конструктивними особливостя-
ми 

Для підвищення показника ефективності 
розпізнавання та моніторингу дефектів 
електродвигунів запропоновано використовува-
ти статистичний корегуючий коефіцієнт θ, який 
враховує фізичні особливості електрообладнан-
ня і який розраховується так 

n
n

i
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1
 ,   (6) 

де n - кількість частот, які ідентифікують елек-
тродвигун;  - дисперсія, яка розраховується так 
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Отже, із урахуванням фізичних особливостей електродвигунів, частоти характерні для 
різних видів дефектів визначаються так 

 fнf ,     (8) 

де fн - характерна частота відповідного дефекту (1-6); x  - математичне сподівання. 
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Наприклад, у результаті експериментальних досліджень було отримано реальні спектральні 
характеристики для трьох однакових АД з КЗР змінного струму (див. рис. 9), які мають 
наступні характеристики: Uж=12 В, Fж=50 Hz, n=600 об/хв. 1 - це частота живлячої мережі (50 
Hz); 2,3,4 - частоти, які ідентифікують електродвигун. 

Отже, як видно з результатів тестувань основні частоти, які характеризують електродвигун 
№1 становлять: 53 Hz, 101 Hz, 124 Hz. 

       a    b     c 

 
Рис. 9. Спектральні характеристики двигунів: а - двигун №1; b - двигун №2; c - двигун №3 
 

Для двигуна №2 характерні частоти становлять: 75 Hz, 125 Hz, 151 Hz; для двигуна №3: 
55Hz, 100Hz, 122Hz. Отже, у даному випадку статистичний корегуючий коефіцієнт становити-
ме  θ=12 Hz. Частоти, характерні для різних типів дефектів будуть знаходитись в проміжку: 

]12;12[  fнfн . 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Будь-який електродвигун є унікальним, і 

характеризуються власним характерним «слідом», тобто володіє відмінною амплітудно-
частотною характеристикою. 

З урахуванням фізичних особливостей електрообладнання доцільно використовувати ста-
тистичний коригуючий коефіцієнт, який дозволяє збільшити ймовірність розпізнавання 
дефектів електродвигунів. 

На підставі отриманих результатів доцільно проводити дослідження в напрямку створення 
інтелектуальної САПР моніторингу поточного стану електрообладнання. 
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ВИВЧЕННЯ УМОВ ПОДРІБНЕННЯ ОКИСЛЕНИХ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ 
СКЕЛЕВАТСЬКОГО РОДОВИЩА 
 

Розглянуто речовинний склад окислених залізистих кварцитів та особливості їх подрібнення з отриманням чис-
тих поверхонь мінеральних зерен при використанні бішофіту. 

 

Проблема та її зв’язок з науковим та практичним завданням. Залізна руда є основною 
сировиною для всього гірничо-металургійного комплексу України, тому вона має важливе на-
родногосподарське значення для економіки, оскільки частка гірничо-металургійного комплексу 
складає 40 % всього народного господарства країни. 

Сьогодні Україна посідає сьоме місце в світі з виробництва сталі і для того, щоб закріпити-
ся на світовому ринку необхідно підвищувати якість продукції, спрямувати зусилля на вигото-

                                                 
.  Булах О.В., Булах О.О., 2012 
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влення кінцевої продукції. Нинішній стан гірничої промисловості має свої недоліки та перспек-
тиви. Запаси багатої залізної руди закінчуються і спостерігається подальше зниження вмісту 
заліза загального в сировині, а також погіршення якості кінцевого продукту. 

Нині виникає необхідність залучення у переробку окислених залізистих кварцитів та роз-
робки або вдосконалення технології їх збагачення для подальшого отримання концентратів ви-
сокої якості, які будуть задовольняти вимогам металургійного комплексу. 

Аналіз досліджень і публікацій. З усього різноманіття окислених руд можна виділити три 
основні групи окислених та змішаних руд з кремнеземистими породами, які мають промислове 
значення і розрізняються за масовою часткою заліза - бідні, приблизно 40 % заліза, руди серед-
ньої якості з 40-50 % заліза та багаті - масова частка заліза 50 % та більше. У той же час, масова 
частка заліза у руді не визначає її збагачуваність, однак встановлено, що бідні кварцити частіше 
за все є тонковкрапленими та мають більш тонку вкрапленість рудних мінералів, ніж кварцити 
середньої якості. Багаті окислені залізні руди частіш за все є масивними і для розкриття рудних 
мінеральних зерен не потребується тонкого подрібнення. 

Окислені кварцити Скелеватського родовища мають однотипний склад: рудні мінерали в 
представлені гематитом, у незначній кількості магнетитом, гідроксидами, карбонатами та силі-
катами, а нерудні шари залізистих горизонтів складаються переважно з кварцу. Загальною за-
кономірністю структури окислених залізистих кварцитів є поступове збільшення вкрапленості 
рудних мінералів від пилоподібної до суцільної по мірі збільшення масової частки заліза у ша-
рах. Нерудна вкрапленість у рудних шарах, як правило, відрізняється малими розмірами окре-
мих вкрапленостей (менше 0,01 мм). Вкрапленість мінералів є однією з основних технологіч-
них характеристик залізорудної сировини. 

Постановка завдання. Процес руйнування окислених залізистих кварцитів у барабанних 
млинах є основною операцією рудопідготовки, яка на сьогодні не забезпечує повне розкриття 
рудних та нерудних компонентів без заданого переведення їх у тонкі класи (шлами), що погір-
шує розділення мінералів при високоградієнтній магнітній сепарації. Це, в свою чергу, знижує 
якість концентрату. 

Ступенем розкриття мінеральних зерен, що досягається подрібненням матеріалу, визнача-
ються, головним чином, технологічні можливості збагачення сировини, режими і схеми збага-
чення руди, які спрямовані на створення умов для селективного розділення мінералів. Проте, 
ступінь розкриття, як правило, нижчий за ступінь подрібнення. Підвищення ступеня розкриття 
мінералів з часом подрібнення, з одного боку, пов'язане зі збільшенням контрастності фізичних 
властивостей зерен, що розділяються, а з іншого боку, спостерігається погіршення умов сепа-
рації при переподрібненні матеріалу за рахунок утворення великої кількості шламів. У цьому 
випадку необхідно досягнути високої селективності розкриття – максимального ступеня роз-
криття мінералів при мінімальному ступені подрібнення руди. Схема розкриття мінералів є 
структурною основою загальної технологічної схеми збагачення руди, тобто характер вкрапле-
ності руди та її структура визначають розкриття її окремих компонентів, а значить, і технологі-
чну схему подрібнення. 

Викладення матеріалу і результати. У більшості випадків руди Скелеватського родови-
ща є легкошламованими (а саме руди V залізистого горизонту). Це пояснюється наявністю в 
них легкошламованих мінералів - гідроксидів. Аналіз основних втрат у процесах первинної пе-
реробки окислених залізистих кварцитів показує, що при подрібненні їх у кульових млинах 
втрати заліза складають 30-35 % усіх втрат мінералів за рахунок переподрібнення легкошламо-
ваних рудних мінералів. Для того, щоб знизити ці втрати при переробці тонковкраплених руд 
без надлишкового переподрібнення, неселективні традиційні процеси подрібнення у кульових 
млинах повинні бути замінені процесом селективної дезінтеграції. 

Залізисті кварцити Скелеватського родовища при їх подрібненні відрізняються неоднорід-
ністю мінерального складу і масовою часткою заліза за класами крупності (табл. 1). При подрі-
бненні їх до крупності 70 % класу мінус 0,074 найбільш бідні на залізо характерні для класу 
крупності мінус 0,25 мм, а найбагатші на залізо - класи крупності від 0,1 до 0,044 мм. Крім то-
го, при рудопідготовці окислених кварцитів першої стадії подрібнення утворюється від 6,3 до 
19,1% класу менше 0,01 мм (шламів). 
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Таблиця 1 
Ситовий склад вихідних проб і розподіл заліза вільних рудних і нерудних зерен мінералів та їх зростків  

за класами крупності окислених залізистих кварцитів Скелеватського родовища 
 

Розподіл мінералів, % Клас крупності, 
мм 

Вихід, % Масова частка заліза, % Вилучення, % 
рудні зростки нерудні 

Всього 
розкритих 
зерен, % 

4-й залізистий горизонт 
+0,5 44,2 35,6 43,8 - 98,9 1,1 1,1 

-0,5+0,25 4,9 36,4 5,0 - 98,1 1,9 1,9 
-0,25+0,16 8,6 36,4 8,7 2,2 90,2 7,6 9,8 
-0,16+0,1 5,0 35,8 5,0 6,9 83,1 10,0 16,9 
-0,1+0,074 8,5 36,7 8,7 12,1 63,1 24,8 36,9 

-0,074+0,04 18,2 37,7 19,1 29,8 23,6 43,6 76,4 
-0,04 10,6 32,8 9,7 29,8 39,9 30,3 60,1 

Всього 100 35,9 100 10,1 74,9 15,0 25,1 
5-й залізистий горизонт 

+0,5 51,0 37,7 50,7 - 99,3 0,7 0,7 
-0,5+0,25 9,8 37,1 9,6 - 98,4 1,6 1,6 
-0,25+0,16 4,4 38,4 4,4 2,6 89,7 7,7 10,3 
-0,16+0,1 4,5 37,9 4,5 10,3 78,3 11,4 21,7 
-0,1+0,074 3,7 38,6 3,8 9,4 69,9 20,7 30,1 

-0,074+0,04 18,6 38,7 19,0 19,2 45,2 35,6 54,8 
-0,04 8,0 37,8 8,0 21,8 41,5 26,7 48,5 

Всього 100 37,9 100 6,2 89,1 10,9 17,1 
6-й залізистий горизонт 

+0,5 40,8 35,1 39,0 - 98,8 1,2 1,2 
-0,5+0,25 7,2 36,9 7,2 - 97,8 2,2 2,2 
-0,25+0,16 10,1 37,8 10,4 1,8 91,3 6,9 8,7 
-0,16+0,1 10,3 38,1 10,7 7,6 79,7 12,7 20,3 
-0,1+0,074 5,5 37,7 5,7 14,2 59,2 26,6 40,8 

-0,074+0,04 19,4 39,2 20,7 34,4 17,7 47,9 82,3 
-0,04 6,7 34,4 6,3 25,6 43,2 31,2 56,8 

Всього 100 36,7 100 10,1 74,4 15,5 25,6 
 

У процесі рудопідготовки, шлами за рахунок електростатичних сил налипають на поверх-
ню нерудного мінералу, що погіршує умови збагачення сировини. Тому, разом зі зменшенням 
енергетичних витрат на подрібнення мінеральних різновидів повинне бути вирішене завдання 
чистоти поверхонь мінералів у процесі подрібнення і зменшення кількості дисперсних части-
нок (шламів) перед збагачувальним переділом. Для нейтралізації шкідливої дії шламів най-
більш доцільним є використання реагенту, здатного запобігти закріпленню дисперсних части-
нок на поверхнях інших мінеральних зерен за допомогою їх флокуляції. Для цього пропонуєть-
ся використання розчину бішофіту. 

Бішофіт, адсорбований на поверхні мінералу, впливає на контрастність фізико-механічних 
властивостей зерен. Іони бішофіту активно закріплюються на поверхні кварцу та досить важко 
відмиваються водою. Завдяки цьому, не виникає закріплення шламових часток на поверхні неру-
дних мінералів. Це твердження засноване на сорбційній здатності нерудних мінеральних зерен 
(кварцу) і високій активності дисоційованого реагенту - бішофіту. Це позитивно відображаєть-
ся на результатах подрібнення сировини (риc. 1). 

Рис. 1. Морфолого-структурні властивості концентратів з підготов-
кою руди без застосування а із застосуванням б бішофіту  

 

Чиста поверхня дисперсної частинки кварцу, отримана 
при подрібненні, забезпечує запобігання налипання міне-
ралу на рудних зернах, що підвищує ефективність наступ-
ного збагачувального переділу. 

Дослідження умов подрібнення показали, що із засто-
суванням бішофіту при руйнуванні з часом подрібнення 
для тонковкраплених окислених кварцитів спостерігається 
збільшення масової частки заліза в окремих і особливо то-
нких класах крупності за рахунок того, що застосовуючи 
бішофіт при подрібненні кварцитів і не змінюючи ступеня  

а 
 
 
 
 
 
 
б 
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розкриття мінералів, можливо збільшити отримання чистих поверхонь рудних і нерудних зерен 
на, так як відсутність вільних дисперсних частинок при подрібненні сприяє збереженню мономіне-
ралу рудної частини. Застосування бішофіту при підготовці руд до збагачення сприятиме підвищен-
ню ефективності всього комплексу збагачувального переділу. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Установлено, що налипання шламистих части-
нок на мінеральних поверхнях при подрібненні сировини не відбувається внаслідок утворення чистої 
поверхні кварцу та гематиту за рахунок взаємодії мінеральних зерен з бішофітом. Чистота поверхонь 
нерудних мінералів забезпечується адсорбцією на новоутворених поверхнях іонів бішофіту. Все це, в 
комплексі, дає підвищення масової частки заліза у концентраті в середньому на 2,9 %. 

Витрати бішофіту складають 0,5-0,7 кг/т залежно від структурно-текстурних особливостей мі-
неральних зерен, часу руйнування куска, обробленого цим реагентом, крупності подрібнення руди та 
масової частки заліза в мінералах вихідного живлення. 

Отже, постійна інтенсифікація гірничих робіт призводить до зниження селективності видобутку 
окислених залізистих кварцитів і, як наслідок, до необхідності розробки високоефективної технології 
їх збагачення. Крім того, для забезпечення конкурентоспроможності товарної продукції на світовому 
ринку необхідне підвищення якості залізорудного концентрату, отриманому з окислених залізистих 
кварцитів до 64-65 % при одночасному зниженні втрат металу з хвостами. 
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Приведены примеры решения заданий с помощью системы компьютерной математики Maxima, которая позво-
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Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Нет смысла отрицать 
необходимость применения вычислительной техники для выполнения численных расчётов. Но 
проблема заключается в том, что преподавание курса делится на два самостоятельных направ-
ления: непосредственно изучение математических методов и их реализацию средствами техни-
ки. Причем объем учебного времени, потраченного на изучение способов программного вы-
числительного представления того или иного метода, неоправданно превышает время изложе-
ния самого метода. Причиной этого является то, что организация и обработка таких структур 
как матрицы, полиномы, векторы и т.д. требуют создания определенного, иногда значительно-
го, объема программного кода, умение применять алгоритмы для выполнения тех или иных 
операций над структурными объектами. То есть процесс программирования, является лишь 
способом для реализации метода, требует немалых усилий, отвлекая студента от сути, от чётко-
го видения и понимания алгоритма численного метода. Не редко этот факт является причиной 
потери внимания и интереса студента к предмету изучения. 

Постановка задания. Учебная дисциплина «Численные методы» является курсом интег-
рированного характера, который ярко демонстрирует межпредметные связи. Он основан на ис-
пользовании навыков и знаний, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как 
математика и информатика, предшествующих курсу численных методов. 

Изложение материала и результаты. Как альтернатива программированию - является ис-
пользование специализированных математических пакетов, содержащих библиотеки методов. 

                                                 
.  Шамрай Е.В., Саитгареев Л.Н., Шаповалова Н.Н., 2012 
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Но это, казалось бы, удачное решение проблемы нехватки учебного времени, порождает труд-
ности иного характера. 

Существует еще один аспект, который свидетельствует не в пользу специализированных 
математических пакетов, большинство из которых являются коммерческими. Это банальная 
причина, которая является непреодолимой для многих вузов страны, - высокая цена профес-
сионального математического обеспечения. Однако, в последнее время многие фирмы, которые 
разрабатывают и распространяют такие программы, представляют для свободного использова-
ния предыдущие версии своих программ. Кроме того, приобретают популярность такие бес-
платные системы компьютерной математики, как Maxima, Octave, Scilab т.д. [1] 

При изучении численных методов предлагается использование возможностей системы 
компьютерной математики (СКМ) Maxima - некоммерческого проекта с открытым программ-
ным кодом, свободно распространяется под лицензией GNU GPL (General Public License). 
Спектр возможностей этого пакета очень широк: действия по преобразованию математических 
выражений и работа с их частями; решение задач линейной алгебры, математического анализа 
(нахождение определенных и неопределенных интегралов, решение дифференциальных урав-
нений, поиск экстремума и т.д.), комбинаторики, теории чисел, тензорного анализа, статисти-
ческих задач, построение графиков функций на плоскости и в пространстве и т.д. Задачи можно 
решать как в численном, так и в символьном виде. 

Maxima написана на языке LISP и поддерживает ее команды. Освоив вычисления в 
Maxima, пользователь приобретает навыки процедурного программирования, очень близкие к 
тем, которые используются в универсальных языках программирования [2]. Предполагается, 
что студент получил определенные навыки пользования этим пакетом в течение изучения курса 
информатики. 

Применение СКМ Maxima при изучении дисциплины «Численные методы» позволяет про-
водить обучение на трех уровнях. Первый, низкий уровень базируется на теоретическом усвое-
нии численного метода, отработанного «ручным» расчетом на несложных задачах, и на реше-
нии гораздо более сложных задач средствами Maxima, входящих в стандартную библиотеку 
модулей пакета. Второй, средний уровень не исключает «ручного» расчета и предполагает воз-
можность программной реализации алгоритма метода средствами программирования Maxima. 
Третий, высокий уровень заключается в создании собственных библиотечных модулей реали-
зации численных методов. 

Приведем пример реализации численных методов решения задачи Коши для обыкновен-
ных дифференциальных уравнений [3]. 

Найти решение задачи Коши у=х+0.5у при начальном условии у(0)=0,5 на отрезке [0, 1] с 
шагом h=0.1. 

Решим поставленную задачу с помощью системы Maxima и сравним полученные результаты. 
Метод Эйлера. 
Зададим конечные значения отрезка и шаг: 

 
Найдем количество точек разбиения отрезка с шагом h: 

 
Сформируем два пустых одномерных массива для сохранения значений координат точек 

[х, у] искомого решения: 

 
Зададим начальное условие: 

 
Заполним массив значениями х, начиная с 0.1 до 1 с шагом h: 

 
Заполним массив значений y, используя формулу Эйлера: 

 
Выведем полученное решение на экран: 
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Нахождение точного решения задачи Коши. 
Для этого воспользуемся встроенной функцией решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений desolve. Дифференциальное уравнение запишем как переменную zdr: 

 
Зададим начальное условие: 

 

Находим точное решение задачи Коши: 

 

 

Найдем значения функции в точках отрезка [0, 1] с шагом h = 0.1: 

 

 

Метод Рунге-Кута. 
Для нахождения численного решения задачи Коши методом Рунге-Кута существует встро-

енная функция rk. Для того чтобы активировать ее, подключим пакет dynamics: 
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Построим все интегральные кривые, полученные разными методами в одной системе коор-

динат: 

 
Выводы. Таким образом, применение СКМ Maxima существенно ускоряет процесс про-

граммной реализации метода, сокращая объем программы и затраты времени на ее написание, 
делая ее более «прозрачной». 

Конструктивное построение курса численных методов позволяет расширить его разделами, 
программная реализация которых в процедурной методологии вызывает осложнения; ликвиди-
ровать повторяемость численных методов в различных разделах курса; привлечь к курсу эф-
фективные аналитические и на половину численные методы, по-новому взглянуть на традици-
онные методы и расширить границы их применения. 

На уровне целей обучения применения системы компьютерной математики Maxima опре-
деляет цель изучения численных методов как логического продолжения курсов математики и 
программирования и необходимой основы курса моделирования, а на уровне организационных 
форм дает возможность внедрения таких прогрессивных форм обучения, как групповая и инди-
видуально - дифференцированная. 
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В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УЗЛАХ GRID-СИСТЕМЫ 

 

Рассмотрен пример реализации функций системы Grid-технологии для распределенных вычислений и обработ-
ки данных. 

Актуальность проблемы. В последние годы быстрое развитие получили технологии орга-
низации распределенной обработки информации и высокопроизводительных вычислений. Од-
ним из классов таких технологий являются grid-технологии - инфраструктурные технологии 
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промежуточного слоя, предоставляющие возможность интеграции вычислительных и инфор-
мационных ресурсов глобальных сетей для решения сверхсложных и ресурсоемких задач вы-
числительного характера и/или обработки информации. Grid-инфраструктуры являются разно-
видностью распределенных параллельных систем, определяемых наборами открытых стандар-
тов и протоколов, и служащих для обеспечения доступа к данным, вычислительным мощно-
стям, средам хранения и широкому набору других ресурсов, доступных при помощи Интерне-
та.Одной из актуальных задач в настоящее время является эффективноеуправление вычисли-
тельными ресурсами в распределенной среде. Распределение должно выполняться таким обра-
зом, чтобы удовлетворить все требования пользователей, а также оптимизировать общее время 
выполнения и стоимость используемых ресурсов.Цель состоит в определении эффективности 
такого распределения задач при использовании различных критериев. В статье рассмотрена 
иерархическая система распределения задач, которая имеет два уровня: распределение вычис-
лительной задачи на фрагменты и распределение фрагментов на вычислительные блоки (ато-
марные единицы). 

Анализ публикаций. В настоящее время опубликовано много научно – технического ма-
териала, который дает общий анализ Grid–систем, так как в  последнее время к вычислитель-
ным кластерам проявляется повышенный интерес со стороны науки, образования и промыш-
ленности. В данных научных трудах рассмотрены такие проблемы, как эволюция архитектуры 
grid-компьютинга и модели адаптации кластерных систем, перспективы развития распределен-
ных вычислительных сетей, а также многое другое. Критический анализ научных трудов  пока-
зал, что некоторые вопросы данной темы недостаточно раскрыты, в частности,  модульной, от-
крытой к расширению системы выявлено не было, как и универсального алгоритма распреде-
ления вычислительных ресурсов. 

Постановка задачи.В данной статье представлена разработка универсального иерархического 
алгоритма распределения вычислительных ресурсов в grid-системе, основанного на использовании 
алгоритма Дейкстры и алгоритма Флойда  для нахождения кратчайших путей в топологиях типа кли-
ент-сервер и  клиент - клиент, с учетом уникальных характеристик каждого клиента. 

В силу технической сложности интеграции компьютеров для решения общих задач, не теряет акту-
альности проблема эффективности использования ресурсов GRID, что означает минимизацию простаи-
вания определенных ресурсов, в то время как другие загружены работой. 

При рассмотрении «сервисно-ориентированной архитектуры», следует определить ключе-
вые термины [1]: 

Сервис (служба) - программный компонент, к которому можно удаленно обратиться по-
средством компьютерной сети, и предоставляющая некоторые функциональные возможности 
запрашивающей стороне. 

Сервисно-ориентированная архитектура (service-oriented architecture, SOA) является осно-
вой построения надежных распределенных систем, которые в качестве услуг предоставляют 
функциональные возможности, с дополнительным акцентом на слабые связи между взаимодей-
ствующими сервисами, рис.1. 

Этот рисунок иллюстрирует простой цикл взаимо-
действия сервисов, который начинается с того, что 
данный сервис оповещает о своем существовании и 
свойствах посредством известного сервиса регистрации 
(1), свойства и способы взаимодействия с которым 
должны быть заранее известны клиентам. Потенциаль-
ный клиент, который может быть другим сервисом (или 

человеком), делает запрос в сервис регистрации (2), чтобы найти сервис, который удовлетворя-
ет его потребностям. Регистрационный сервис возвращает (возможно, пустой) список подхо-
дящих сервисов; клиент выбирает один из них и передает ему запрос, используя любой взаимно 
распознаваемый протокол (3). На рисунке показан самый простой случай. Представленный ил-
люстративный пример соответствует простому синхронному, двунаправленному способу об-
мена сообщениями, в то время как в реальной жизни взаимодействие может быть односторон-
ним, или ответ может быть получен не от того сервиса, которому клиент посылал запрос, но от 
некоторого другого, которому он был передан для завершения обработки.В настоящее время 
выделяют три основных типа грид-систем [1]: 

 

 
Рис. 1. Цикл взаимодействия сервисов 
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1. Добровольные гриды – на основе использования добровольно представляемого свобод-
ного ресурса персональных компьютеров. 

2. Научные гриды — хорошо распараллеливаемые приложения программируются специ-
альным образом (например, с использованием GlobusToolkit); 

3. Гриды на основе выделения вычислительных ресурсов по требованию (коммерческий 
грид, англ. enterprisegrid) - обычные коммерческие приложения работают на виртуальном ком-
пьютере, который, в свою очередь, состоит из нескольких физических компьютеров, объеди-
ненных с помощью грид-технологий. 

Технологические требования, предъявляемые к Grid, определены следующим образом [2]: 
1. Гибкиеотношениядоступа (client-server, peer-to-peer). 
2. Чёткий высокоуровневый контроль над использованием ресурсов. 
3. Многоуровневый контроль прав доступа, локальные и глобальные политики доступа. 
4. Поддержка распределения различных ресурсов - программ, данных, устройств, вычисли-

тельных мощностей. 
5. Поддержка различных моделей пользования - многопользовательской, однопользова-

тельской, режимов performance-sensitive и cost-sensitive. 
6. Контроль над качеством предоставляемых услуг, планирование, резервное предоставле-

ние услуг. 
Для Grid-технологии характерны два (традиционно смешиваемых) направления развития, 

определяемые их важностью и различиями в исследовании [ 4]: 
Первое направление, связанное с информационными задачами, представляет сегодня сущ-

ность Интернета. Это - обмен новостями, приобретение новых знаний, программных средств, 
мульти-медиа-развлечения, диалоговые системы телеконференции, электронная почта, финан-
совые операции и т.д. Эти функции "Всемирной Паутины" уже представляются достаточными 
самым широким слоям населения, покрывая весь компьютерный сервис. 

Сделать всю информацию доступной, установить гарантированное время поиска, породить 
у пользователя ощущение того, что вся информация по его запросу находится рядом, - это фан-
тастическая задача. Можно ли объединить всю информацию мира, блуждающую в Интернете, в 
одну огромную базу данных, размеры которой даже трудно оценить? Да еще с неограниченным 
многоканальным доступом? 

Движение в направлении осуществления этой глобальной идеи и является задачей иссле-
дователей в области Grid-технологий. Ясно, что идеального решения эта задача может никогда 
не получить. Однако стремиться к минимизации времени выполнения запроса, несмотря на 
структурную "удаленность" информации, несомненно, следует. 

Второе направление развития Grid-технологий связано с вычислительным характером. Интер-
нет должен принимать заказ на работу с задачами высокой сложности, большой размерности, с за-
дачами моделирования сложных физических явлений, таких, например, как точный метеорологи-
ческий прогноз, с оптимизационными задачами хозяйственного планирования, с задачами стати-
стической обработки экспериментов, с задачами-запросами по контролю космического пространст-
ва, с имитационными задачами для испытания новых технических средств и т.д. 

Это означает, что в составе Интернета должны быть мощные вычислительные центры, снаб-
женные развиваемыми пакетами прикладных программ решения сложных задач, оболочками для 
решения классов задач. Такие центры должны комплектоваться высококвалифицированными ма-
тематиками, развивающими вычислительную базу, готовыми принимать заказы, консультировать 
пользователей при "доводке" заказов до требуемого формального представления, так как мечты о 
полной автоматизации процесса их выполнения еще долго будут неисполнимыми. 

Какие модели программирования Грид станут успешными, во многом будут определяться 
такими аспектами, как мобильность, интероперабельность, адаптивность, а также способность 
поддерживать обнаружение, безопасность и отказоустойчивость при сохранении производи-
тельности. Модели и инструментальные средства программирования в значительной степени 
зависят от доминирующей парадигмы программирования. Имеется также различие между воз-
можностями общей инфраструктуры и возможностями моделей программирования и инстру-
ментальных средств, построенных на основе данных инфраструктур. 

Грид-технологии в целом и грид-инфраструктура вступают в пору зрелости – происходит 
переход от тестовых испытаний и пробного обслуживания пилотных приложений к постоянной 
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устойчивой работе по обслуживанию самых разнообразных прикладных областей науки и про-
изводства. В связи с этим перед разработчиками нового прикладного ПО, перед разработчика-
ми грид-ПО, и перед персоналом, обеспечивающим функционирование грид-инфраструктуры 
встают новые масштабные задачи. 

Для выполнения в GRID характерны программы со слабой связью по данным и управлению между 
выполняющимися параллельно участками кода. Для подобных программ актуальной является распреде-
ление вычислений. Целью распределения является минимизация общего времени выполнения парал-
лельной программы в GRID, то есть перераспределение заданий в ходе работы программы, с учетом на-
капливаемой информации о дисбалансе. В силу того, что зачастую передача задания с одного процессора 
на другой требует переноса существенных объемов данных, ставится задача распределения с целью ми-
нимизировать число пересылок для достижения требуемого уровня балансировки. 

GRID система состоит из координирующих элементов и рабочих узлов. Рабочий узел выполняет 
функцию вычисления. Координирующие элементы распределяют вычислительные задания между рабо-
чими узлами и управляют передачей данных, необходимых для выполнения заданий. 

Отправка заданий осуществляется через клиентский интерфейс. Задание вместе с необходимыми 
данными передается на рабочий узел (отдельный компьютер или кластер) и выполняется. 

Каждому пользователю GRID выдается определенные вычислительные ресурсы и время 
для расчета на них его заданий. Типичное выполнение пользовательского задания состоит из 
трех этапов: загрузки данных, расчетов и выгрузки результатов. Для произведения расчетов 
обычно на каждом из рабочих узлов создается процесс, назовем его рабочим, который последо-
вательно определяет выделенную ему очередь заданий. В процессе расчетов пользователь не 
изолирован от взаимодействия с данными процессами, имеет определенный доступ к ресурсам, 
на которых идут вычисления. Распределение заданий следует производить как можно более 
точным образом, а перераспределение производить лишь в случае неприемлемого для системы 
дисбаланса, рис. 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема grid-систем 
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Правильно разработанная и хорошо реализованная Grid-среда характеризуется следующи-
ми основными функциональными возможностями [3]: 

доступ к вычислительным ресурсам, данным, устройствам, измерительным инструментам 
должен быть простым, прозрачным, удаленным, и безопасным; 

доступ должен быть виртуальным (нужен доступ не к серверам, а к сервисам, поставляю-
щим данные или вычислительные ресурсы - причем без необходимости знания аппаратной 
структуры, обеспечивающей эти сервисы); 

доступ должен осуществлять по требованию (с заданным качеством), а ресурсы должны 
предоставляться тогда, когда в них возникает нужда; 

доступ должен быть распределенным, обеспечивая возможность совместной коллективной 
работы виртуальных команд. 

Иерархическая система распределения задач имеет два уровня: распределение задач по кластерам и 
распределение многопроцессорных задач на кластере. Принцип действия системы включает сле-
дующие этапы. 

Определение клиентов в сети, сравнение с уже зарегистрированными и дополнение базы. 
Определение топологии сети. Определение кратчайшего пути к каждому компьютеру (Ал-

горитм Дейкстры). 
Определение статуса свободен/занят (речь идет о клиенте). 
Реализация алгоритма Флойда для маршрутизации данных в группе клиентов. 
Оценка производительности узлов. 
Подготовка данных к рассылке (расчет балансировки на основе данных, полученных ранее  

(пункты 1-5), разбиение данных на атомарные единицы, присвоение каждому блоку идентифи-
кационного номера и генерация ХЭШ-суммы).  

Рассылка данных и таблиц маршрутизации для каждого клиента. 
Ожидание ответа о выполнении операций клиентами, выполнение пунктов 1-7 через опре-

деленную задержку. Проверка системы на наличие дисбаланса по средствам превышения поро-
гового значения выбывших клиентов.  

Следует в grid-системе выделить пять основных блоков, это: сервер, клиент-1, клиент-N, 
информационная база данных, база данных клиентов. Взаимодействие между этими блоками 
приведено ниже на функциональной схеме (см. рис. 2). 

Сервер сканирует доступных клиентов в сети, после чего сравнивает существующую базу дан-
ных клиентов (изначально пустую) с результатами сканирования и выполняет регистрацию новых 
доступных клиентов. В базе данных клиентов хранится вся информация (такая как: уникальный 
идентификатор, индекс производительности, отдаленность от сервера, состояние клиента) о всех 
зарегистрированных в системе компьютерах. После этого, производит сбор информации о новых 
зарегистрированных клиентах и обновляет информацию об  уже существующих в базе данных со-
стояние клиента свободен/занят. Далее, выполняется  тестирование производительности клиентов 
(тактовая частота процессора,объем оперативной памяти и скорость обращения к ней, пропускная 
скорость интернет канала) и вычисление оценки производительности узла, анализ общей топологии 
сети методом Дейкстры и построение таблиц маршрутизации для сегментов сети методом Флойда, 
запись собранной информации в БД клиентов). 

Клиент в свою очередь может иметь только два состояния (занят/свободен). Иными слова-
ми будет использован генератор случайных чисел, который будет присваивать клиенту ноль 
или же единицу. Также клиенты смогут благодаря локальным таблицам маршрутизации, в слу-
чае невозможности выполнения вычисления поставленной и уже выданной им задачи, перена-
править ее выполнение на ближайший свободный компьютер из их окружения. 

После сбора информации о клиентах и ее анализа сервер начинает вычислять оптимальный 
вариант распределения данных для последующего их деления на атомарные единицы и уста-
новки таймера для выполнения одного такта вычислений (таймер необходим для того, чтобы по 
истечению вычисленного времени сервер мог собрать готовые результаты и определить уте-
рянные).  Когда выбран оптимальный вариант, учитывающий все возможности и свойства каж-
дого компьютера, сервер распределяет вычислительную задачу на блоки, затем присваивает 
каждому блоку его собственный идентификационный номер,действительный внутри данного 
такта рассылки информации (в следующем такте, если блок будет не выполнен, его нумерация 
изменится) и контрольную сумму (она необходима для проверки целостности блока клиентом).  
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Теперь сервер может выполнить рассылку блоков информации и локальных таблиц мар-
шрутизации доступным клиентам. При этом активизируется счетчик отправки, для того, чтобы 
после сравнения его со счетчиком возвратов и таймером для выполнения действий, сервер мог 
определить количество утраченных блоков, вычислить выбывших клиентов и корректно пере-
распределить вычислительные задачи для следующего такта.  

Итак, допустим, блоки поступили к клиентам. При этом они меняют свое состояние на 
«Занят», то есть, единицу, и сверяют контрольные суммы для проверки целостности данных. 
Локальная таблица маршрутизации, высланная клиенту, сохраняется у него до завершения 1-го 
такта вычислений, после чего будет заменяться новой, присланной от сервера, если это необхо-
димо. Далее, происходит выполнения расчета присланной вычислительной задачи, после чего 
реализуется запись результатов в базу данных, при этом, счетчик возвратов увеличивается каж-
дый раз на единицу. Если по каким то причинам клиент не может справиться с задачей, но на-
ходится в сети (например, пользователь запустил ресурсоемкое приложение), то он может пе-
ренаправить исходные данные, высланные ему, любому ближайшему к нему клиенту, в ло-
кальной таблице маршрутизации,если этот клиент уже освободился от выполнения своей зада-
чи, иначе данные в итоге будут считаться утерянными (если клиент не передаст результат вы-
числений в базу данных до завершения одного такта обработки).  

По истечению времени установленного сервером в таймер для выполнения сервер сравни-
вает счетчик отправки со счетчиком возвратов. Если данные равны, то сервер сохраняет все 
результаты и переходит к следующему такту, не выполняя предварительного перераспределе-
ния вычислительных задач, поскольку все клиенты справились с заданием. Если же счетчики 
не равны, тосервер сохраняет уже готовые результаты, и анализирует, какие сегменты данных 
были утрачены, и какие клиенты не справились с задачей. В таком случае он произведет пере-
распределение вычислительной задачи относительно изменившихся данных и установит новый 
таймер на выполнение. При этом, блоки которые не были вычислены во время предыдущего 
такта будут заложены в новый. 

На схеме клиенты изображены двумя блоками клиент-1 и клиент-N, это подразумевает, что 
клиентов может быть сколько угодно много.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДУШНО-ВОДОИСПАРИТЕЛЬНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЫ 
 

На основании экспериментального материала проведено математическое моделирование теплообменных процессов 
при воздушно-водоиспарительном охлаждении рудничной атмосферы, позволяющее  с использованием вычислительной 
техники исследовать температурные режимы с целью оценки санитарно-гигиенических условий работы. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Анализ условий ведения 
подземных горных работ указывает на существование проблемы, связанной с нарушениями 
тепловых режимов, что может привести к нарушению условий труда, определяемых техникой 
безопасности. В связи с этим возникла необходимость устранения таких нарушений.  

Анализ исследований и публикаций. Одним из возможных путей решения этой  пробле-
мы является создание устройств, обеспечивающих охлаждение рудничной атмосферы. Для это-
го в подземных выработках были проведены эксперименты, которые показали целесообраз-

                                                 
.  Лапшин А.А., Серебреников Э.В., Лапшина Д.А., 2012 
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ность применения воздушно-водоиспарительного охлаждения с целью обеспечения необходи-
мого теплового режима ведения горных работ.  

Изложение материалов и результатов. Способ водоиспарительного охлаждения, параметры 
которого обоснованы в разделе 5, предполагается использовать при температуре рудничного воздуха 
больше 32 ºС, когда водо-форсуночное охлаждение будет недостаточным. Для этого разработана кон-
струкция охлаждающей установки «дисперсоида», принципиальная схема которой  приведена на рис. 
1. Работа установки основана на использовании сжатого воздуха для образования водовоздушной 
смеси и охлаждения ее в процессе адиабатического расширения. 

Рис. 1. Принципиальная схема охладительной установки: 
1 - цилиндрический корпус; 2 - конфузорный корпус; 3 - сопло; 
4 - водоподводящий патрубок; 5 - диффузор-смеситель; 6 - 
цилиндрическая муфта; 7- полость корпуса 

 

Согласно принципиальной схемы (см. рис. 1) 
корпус установки выполнен разъемным, состоящим 
из цилиндрической и конфузорной частей 1 и 2 со-
ответственно. Пневматическое сопло 3 размещено в 

корпусе коаксиально, а водоподводящий патрубок 4 соединен с цилиндрической частью корпу-
са 1 тангенциально. При этом конфузорна часть корпуса соединена с выпускным диффузором 5 
при помощи цилиндрической муфты 6. Установка работает следующим образом. Воздух, кото-
рый под давлением выходит из сопла 3, вызывает разрежение в конфузорной части 2 корпуса. 
За счет этого из водоподводящего патрубка 4 и полости корпуса 7 вода поступает в цилиндри-
ческую муфту 6, в которой происходит ее эжектирование и распыление с образованием водо – 
воздушной смеси. Вместе с этим происходит ее охлаждение следующим образом. При истече-
нии сжатого воздуха из пневматического сопла 3 его температура снижается за счет адиабати-
ческого расширения. В процессе распыления воды происходит конвективный теплообмен меж-
ду каплями воды и холодным воздухом с образованием водо - воздушной смеси. 

Первичное взаимодействие холодного воздуха с каплями воды и теплообмен между ними 
происходит в цилиндрической муфте 6, который в дальнейшем продолжается в диффузоре 5.  

Эффективность распыления воды в установке обеспечивается за счет того, что при входе в 
полость 7 из водоподводящего патрубка 4, который соединен с нею тангенциально, вода  под 
действием центробежных сил приобретает вращательно – поступательное движение, что спо-
собствует ее распылению в цилиндрической муфте 6. Распыление воды и охлаждение капель 
продолжается в диффузоре 5.  

Воздушно-водоиспарительное охлаждение рудничной атмосферы происходит при истечении во-
довоздушной смеси из диффузора установки. При этом температура окружающего воздуха выше 
температуры смеси по крайней мере в 3 раза. Факел водовоздушной смеси расширяется, втягивая 
ближайшие слои теплого воздуха, при этом происходит его охлаждение за счет конвективного тепло-
обмена и испарения капель воды. Учитывая мелкодисперсность капель, соизмеримых с аэрозолью 
тумана, позволяет рассматривать водо - воздушный факел как неизотермическую струю с температу-
рой меньшей окружающей среды. Испытание охладительной установки  производили в горных вы-
работках шахт им. Ленина и «Родина» Криворожского железорудного комбината, где были в наличии 
все необходимые коммуникации сжатого воздуха и воды. 

В процессе экспериментальных исследований определяли: скорость и температуру смеси, 
исходящей из диффузора υо и tо, их значения на расстоянии x, диаметр струи d, ее длину Ĺ в за-
висимости от диаметра диффузора dо и давления воздуха Р. 

Для определения этих параметров известными являются: скорость и температура воздуха в 
камере υр и tр, диаметр и длина камеры dк  и lк  соответственно. 

Результаты этих экспериментов свидетельствуют, что как скорость так и температура на 
периферии струи практически не отличаются от температуры и скорости воздуха окружающей 
среды. Следовательно, эффективный диаметр струи следует считать в пределах 3,0-4,0 м, что 
обеспечивается струями смеси, выходящей из диффузоров диаметром d = 0,3-0,35 м. 

На рис. 2 приведены графики изменения температуры воздуха в подводящем трубопроводе 
t1, в цилиндрической муфте t2  и в диффузоре t3 установки, а потом по длине струи через каждые 
2 м от диффузора.  
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Рис. 2. Динамика температуры по длине факела: 
t1,t2,t3 - температуры внутри дисперсоида; tс1, tс2…-
средние температуры по длине факела 

 

Для измерения температуры в корпусе 
установки (t1,t2,t3) в местах замеров привари-
вались патрубки ½ длиной 100 мм, которые 
заполнялись веретенным маслом. Температу-
ра воздуха измерялась ртутным термометром, 

который опускался  внутрь патрубка на всю глубину. Значения средних температур по сечению 
струи, исходящей из диффузоров с различными выпускными отверстиями, свидетельствуют о 
том, что в подводящем патрубке она составляет 22 ºС, в цилиндрической муфте происходит 
незначительное расширение сжатого воздуха и снижение температуры до 20 ºС. В диффузоре 
наблюдается снижение температуры до 17 ºС, а на расстоянии 4-6 м от него температура сни-
жается до 5 ºС. Практически такая температура сохраняется на расстоянии 8-10 м от диффузо-
ра. Далее наблюдается повышение температуры, например на расстоянии 12 м она составляет 8 
ºС, а на расстоянии 25 м температура находится в пределах температур окружающего воздуха.  

Наиболее низкие температуры наблюдаются при использовании диффузоров диаметром 
d=0,25 м, но при этом диаметр струи на расстоянии 5-6 м от выпускного отверстия не превы-
шает 3,5 м, в связи с этим целесообразнее принимать диффузор с выпускным отверстием диф-
фузора 0,3-0,35 м,которые позволяют создавать диаметр струи 4-5 м. 

Однако трудоемкость проведения таких экспериментальных работ, а также получение результа-
тов в узком информационном диапазоне указывают на необходимость применения  современных 
способов решения данной проблемы, в частности, путем математического моделирования. 

Организация на  основе полученных математических моделей вычислительных экспери-
ментов с использованием компьютеров позволит найти такие параметры исследуемых уст-
ройств, которые обеспечат оптимальные режимы охлаждения горных выработок. 

На первом этапе моделирования необходимо выбрать структуру математической модели, 
которая описывает теплообменные процессы, происходящие при охлаждении рудничного воз-
духа с помощью используемого устройства. Согласно схеме устройства, водовоздушная смесь 
под напором подается из круглого диффузора в виде свободной осесимметричной  струи в гор-
ную выработку, обеспечивая  охлаждение. Вследствие турбулентности струя частично смеши-
вается с окружающим ее воздухом, увлекая за собой прилегающие слои. Важно подчеркнуть, 
что исследуемая струя является затопленной, так как  воздушная струя подается в окружающий 
воздух горной выработки. Для нахождения структуры функции, которая определяет изменение 
теплофизических свойств струи, целесообразно воспользоваться цилиндрическими координа-
тами, поместив начало в центр круга выходного отверстия, горизонтальную ось Ох направить 
вдоль струи, а радиус r - перпендикулярно к ней. Анализ публикаций [1,2], посвященных ис-
следованию теплофизических свойств  струй, показывает, что структура математической моде-
ли, которая описывает избыточную температуру воздуха в произвольной точке охлажденной 
компактной струи, вытекающей из круглого отверстия, может быть представлена в виде 
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где oTxrTxrT  ),(),( ; oнн TTT  ; T(r,x) - абсолютная температура в точке струи с коор-
динатами (r,x); K,To -абсолютная температура окружающей среды, K; Tн - средняя абсолютная 
температура струи на выходе из устройства, K; rо - радиус выходного отверстия устройства, м; 
a,b,c - числовые параметры. 

Для нахождения значений числовых параметров, входящих в формулу (1), необходимо 
воспользоваться результатом экспериментов, которые приведены в табл. 1. 

          Таблица 1 
Значения избыточной температуры в горной выработке 

x, м 2 4 6 8 10 12 
r , м  2,5 3,5 4,0 3,0 2,5 2,0 

Tн, K -13 -16 -16 -15 -13 -8 

Tр, K -12,81 -17,16 -14,81 -15,76 -11,7 -8,6 
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В дальнейших расчетах было принято To=298K, Tн=293K, ro=0,3 м. 
Для удобства нахождения числовых параметров согласно данным, приведенным в табл. 1, 

целесообразно преобразовать формулу (1) путем логарифмирования 

21  cb  ,            (2) 

где  нTT  ln , aln ,  21 ln хro ,  22 хr .    
Для нахождения числовых параметров, которые входят линейно в формулу (2), был ис-

пользован метод наименьших квадратов, реализованный функцией “ЛИНЕЙН”, входящей в 
“Мастер функций” в составе “Microsoft Excel”.  

В результате проведенных расчетов были получены следующие значения =8,365, b=2,104, 
c =-2,197. При этом коэффициент множественной корреляции равнялся R=0,955, что указывает 
на тесную корреляционную зависимость. С учетом полученных значений формула (1) примет 
вид 
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oн exrTxrT  ( 122  x ).   (3) 
Расчет по формуле (3), приведенный в последней строке табл. 1, показывает практическое 

совпадение данных экспериментов и результатов расчетов по формуле (3). 
 Формула (3) позволяет исследовать температурное поле струи. Прежде всего, можно запи-

сать уравнения изотерм, то есть линий равных температур струи 

   104,21,4294ln455,0 xrTTxr oн  .           (4) 

Если принять, что имеется некоторое значение избыточной температуры Tmin, которое це-
лесообразно рассматривать в качестве минимальной, то тепловая дальнобойность струи, то есть 
расстояние, на котором кончается осязаемая струя, определится формулой 

  475,0
minmax 29,53 TTrx нo  .           (5) 

Минимальная величина избыточной температуры определяет линию изотермы, соответст-
вующую внешнему контуру струи. Эта изотерму можно определить как граничную путем под-
становки Tmin в формулу (4). Критическое расстояние по оси струи, на котором струя будет 
иметь наибольшую толщину, определится для граничной изотермы условием [3] 

0dxdr .             (6) 
Искомое критическое расстояние находится с учетом (4) согласно условию (6) 

  475,0
min36,12 TTrx нoкр  .       (7) 

При этом максимальная толщина струи находится путем подстановки (7) в формулу (4), 
что даст 

  475,0
minmax 22,18 TTrr нo  .            (8) 

На рис. 3 представлены изотермы струи, рассчитанные по формуле (4) для различных ве-
личин T. 

Анализ изотерм, представленных на рис. 3, по-
казывает, что по мере увеличения избыточной тем-
пературы охлаждающая дальнобойность струи 
уменьшается. При минимальной избыточной тем-
пературе, равной T=3K, охлаждающая дально-
бойность достигает xmax=20,4 м, при этом xкр=12,36 
м и наибольшая ширина 2rmax=17,1 м.     

Выводы. На основании данных экспериментов 
проведено математическое моделирование тепло-
обменных процессов воздушно-водоиспаритель-
ного охлаждения рудничной атмосферы, позво-

ляющее организовать вычислительный эксперимент, в ходе которого можно исследовать осо-
бенности протекания рассматриваемого процесса. 

Приведенное теоретическое обоснование воздушно-водоиспарительного охлаждения руд-
ничной атмосферы позволяет в дальнейшем определять технологические параметры данного 
процесса. 
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Рис. 3. Изотермы охлаждающей струи:  

(1 - T=3K; 2 - T=6K; 3 - T=9K) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИВБАССА - СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Рассмотрены некоторые экологические проблемы Кривбасса, их состояние и возможные перспективы. 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Украина относится к 
числу индустриально-аграрных стран. Доля тяжелой промышленности составляла до недавнего 
времени 60 % валового внутреннего продукта страны, что существенно выше, чем в западноев-
ропейских странах, где этот показатель составляет порядка 35 %. Именно предприятия тяжелой 
промышленности формируют основную техногенную нагрузку на окружающую природную 
среду. Значительная часть промышленных предприятий (свыше 80 %) расположена в городах и 
поселках городского типа. Здесь проживает около 70 % населения страны. В Украине насчиты-
вается 436 городов и 925 поселков городского типа. 

По статистике, до 90 % газообразных, жидких и твердых отходов образуется в городах [4]. 
Для многих городов Украины характерна сложная экологическая обстановка, обусловлен-

ная наличием и концентрацией предприятий черной и цветной металлургии, теплоэнергетики, 
химии и нефтехимии, горнодобывающей промышленности, цементных заводов. Такие города 
являются бесспорными лидерами по уровню загрязненности воздуха. 

К таким лидерам относится и Кривой Рог, на территории которого, расположено 109 про-
мышленных предприятий, обеспечивающих 42,3 % общего объёма промышленного производ-
ства Днепропетровской области, 9 % - страны, 8 % - национального экспорта. В их числе - 
флагман украинской металлургии, крупнейшее в Европе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», а 
также 7 из 11 отечественных комбинатов по добыче железорудного сырья. Город Кривой Рог, 
благодаря расположению в его границах мощной горнодобывающей и перерабатывающей про-
мышленности, является одним из наиболее экологически опасных регионов Украины. Объем 
произведенной продукции на предприятиях комплекса достигает 33 % от общего объема про-
изводства в Украине, а выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями 
комплекса, по неофициальным данным, в 2008 г. составили более 1,5 млн т, или почти 32 % от 
общих выбросов в стране [1,5]. 

Анализ исследований и публикаций. Криворожский железорудный бассейн - один из 
старейших и крупнейших бассейнов нашего государства. Здесь добывается более 80 % железо-
рудного сырья и производится 20 % металла Украины. Железорудные месторождения Кривбас-
са являются комплексными по своему составу, каждое из них сложено двумя-тремя типами же-
лезных руд и сопутствующими нерудными полезными ископаемыми. Однако в течение дли-
тельного периода их эксплуатации использовались: на подземных рудниках - природно богатая 
руда с содержанием железа более 46 %, поступавшая в металлургический передел без предва-
рительного обогащения; на горно-обогатительных комбинатах (ГОКах) - магнетитовые кварци-
ты, перерабатываемые по схемам магнитной сепарации с извлечением в концентрат из трех 
рудных минералов только одного магнетита. В бассейне сконцентрированы гигантские пред-
приятия горнодобывающей промышленности концерна Укррудпром: пять крупнейших горно-
обогатительных комбинатов с десятью карьерами глубиной более 300 м для открытого способа 
отработки и 17 шахт глубиной 80-1300 м для подземной добычи железных руд; крупнейшие 
производственные мощности металлургической промышленности - ОАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» и коксохимический завод (КХЗ), а также заводы по производству цемента, исход-
ного сырья для лакокрасочной промышленности, строительных материалов и другие предпри-
ятия. Добыча сырой железной руды открытым способом и переработка ее до железосодержа-
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щей продукции, как отмечалось выше, осуществляется пятью ГОКами: Южным (ЮГОК), Но-
вокриворожским (НКГОК), Центральным (ЦГОК), Ингулецким (ИнГОК) и Северным (Сев-
ГОК). Низкий уровень использования недр и добываемого сырья при значительных объёмах 
его добычи и переработки, привел к интенсивному понижению уровня ведения горных работ, 
значительным потерям полезных ископаемых в недрах, накоплению массы отходов производ-
ства в виде отвалов пород попутной добычи и хвостов обогатительных фабрик. Сегодня город - 
один из самых загрязненных в Украине. На его предприятиях скопилось почти 9 млрд т про-
мышленных отходов. Основные производства-загрязнители расположены в непосредственной 
близости к жилым массивам. По данным статистики, объем выбросов вредных веществ в атмо-
сферу в прошлом году составил свыше 395 тыс. т - 590 кг на человека [5]. 

Одним из объектов окружающей среды, наиболее важным для человека и в тоже время 
наиболее подверженных влиянию тяжелых металлов, являются природные воды. Тяжелые ме-
таллы поступают в природные воды главным образом из сточных вод предприятий металлур-
гической, горнодобывающей, металлообрабатывающей промышленности из-за недостаточной 
их очистки. 

Примерно половина городских сточных вод сбрасываются в водные объекты недостаточно 
очищенными, из них около 15 % - вообще без очистки. Без всякой очистки сбрасываются до 70 % 
производственных сточных вод. Среди наиболее загрязненных участков рек следует отметить р. 
Ингулец в районе Кривого Рога. 

Одной из сложнейших экологических проблем для большинства городом Украины являет-
ся захоронение производственных и бытовых отходов. Причем сложность проблемы пропор-
циональна численности населения и промышленному потенциалу города. В металлургии и теп-
лоэнергетике для складирования отходов используется до 40 % территории предприятия. 
Ландшафты, обусловленные наличием карьеров, разрезов и других мест добычи полезных ис-
копаемых, а также мест складирования промышленных и бытовых отходов в виде отвалов, хво-
стохранилищ, шламонакопителей, терриконов, свалок, формируют зоны техногенного опусты-
нивания, площадь которых к концу XX ст. составила около 8 % от общей территории Украины. 

Загрязненность почв в городах связана главным образом с выбросами автотранспорта и 
промышленных предприятий. Загрязняющие вещества оседают или вымываются атмосферны-
ми осадками из воздушного бассейна в радиусе до 5 км от стационарного источника выбросов. 
Основными источниками загрязнения почвенного покрова являются тепловые электростанции, 
предприятия цветной и черной металлургии [3,5]. 

В процессе производственной деятельности предприятий Кривого Рога ежегодно образуется 
более 169 млн м3 промышленных отходов, которые вывозятся в отвалы, шламо- и хвостохранили-
ша, где уже заскладировано свыше 2,5 млрд м3 отходов, обогащения; они занимают площадь около 
16 тыс. га. Таким образом, искусственно созданные месторождения вывели из пользования огром-
ные территории плодородных сельскохозяйственных угодий и являются источником негативного 
воздействия на экологическую обстановку в регионе. Извлечение из недр горных масс, откачка 
подземных вод, огромное количество искусственных отложений, созданных человеком на поверх-
ности земли, - все это вызывает необратимые геологические процессы [5]. 

Постановка задания. Рассмотреть существующие экологические проблемы Кривбасса, их 
состояние и возможные перспективы. 

Изложение материала и результаты. Как уже отмечалось, Криворожье - один из самых 
богатых полезными ископаемыми регионов мира, который является основной сырьевой базой 
черной металлургии в Украине. Общие разведанные запасы железных руд в Криворожском же-
лезорудном бассейне составляют более 32 млрд т. Основную долю железной руды в Украине 
дает Криворожский бассейн (около 90 %). Это крупнейший район добычи железной руды в ми-
ре. Криворожский железорудный бассейн уже давно находится на критически опасной грани по 
уровню загрязнения, превратившись в сплошную рану, нанесенную природе неразумным хо-
зяйствованием. Наиболее высокая техногенная нагрузка на окружающую среду отмечается на 
территориях, где развиваются горнодобывающая и химическая промышленность, а именно 
южная часть города. Здесь уровень загрязнения окружающей среды превышает все допустимые 
нормы, а потому такая ситуация приобретает сверх актуального значения. 

По данным государственной статистической отчетности, объем произведенной продукции 
на предприятиях комплекса достигает 33 % от общего объема производства в Украине, а вы-
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бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями комплекса в 2008 г. соста-
вили свыше 449 тыс. т. Общий объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при 
осуществлении массовых взрывов в карьерах в 2008 г. увеличился по сравнению с прошлым 
годом на 693,4 т (т.е. на 13,5 %). Рост выбросов при осуществлении массовых взрывов наблю-
дался на всех предприятиях, за исключением ОАО "СевГОК". На горно-обогатительном ком-
плексе ОАО «АрселорМитталКривой Рог" выбросы при осуществлении взрывов увеличены на 
962 т (82 %), на ОАО "ИнГОК" - на 28 т (3 %) на ОАО "ЦГОК" - на 24 т (3 %) на ОАО "ЮГОК" 
- на 54 т (6 %), на шахтоуправлении ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - на 2 т (9 %). Всего по 
городу насчитывается более 3,5 тысяч источников загрязнения атмосферного воздуха [2,5]. 

За 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников Криворожской ТЭС составлял почти 28,5 тыс. т. Это приблизительно на 4 тыс. т 
меньше по сравнению с 2008 г. Снижение выбросов произошло по причине уменьшения коли-
чества сожженного угля на 92 тыс. т и газа - более чем вдвое. По этой причине сокращенно и 
образование отходов больше чем на 35 тыс. т [5]. 

В коксохимическом производстве долгое время  каменноугольная смола была вредным от-
ходом. После усовершенствования технологических процессов производства она превратилась 
в ценное химическое сырье, из которого вырабатывается более 25 видов первичных продуктов, 
применяемых в различных отраслях хозяйства. 

В Днепропетровской области расположены крупные тепловые электростанции - Придне-
провская ГРЭС и Криворожская ГРЭС. Основными их отходами являются зола и шлаки, кото-
рых образуется около 6 тыс. т в сутки. С целью использования зол и шлаков тепловых электро-
станций Приднепровья в строительстве и производстве строительных материалов проведено 
много исследований, экспериментальных и практических работ. Используются эти отходы в 
производстве разных сортов бетонов, стеновых панелей, искусственного пористого заполните-
ля, силикатного кирпича. 

В 2008 г. на предприятиях горно-металлургического комплекса образованы 233,9 млн т от-
ходов, из них размещено в окружающей среде 160,6 млн т. Так, увеличение выбросов вредных 
веществ произошло на: коксохимическом производстве ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (на 
18 %), ОАО "ЮГОК" (на 7 %), ОАО "Кривой Рог Цемент"(7 %), ОАО "СевГОК"(на 6 %), АО 
"КЗГО" (на 6%), ГОК ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (на 6 %), шахтоуправлении ОАО 
"АрселорМиттал Кривой Рог "(на 5 %), ОАО "КЖРК " (на 4 %), металлургическом производст-
ве ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (на 2 %), ОАО "ИнГОК" (на 1 %) [5]. 

С начала 2009 г. на предприятии ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» уменьшился объем 
образования основных видов отходов. Если в 2008 году на предприятии было 23 млн 252 тыс. т 
отходов, то в 2009 - 11 млн 723 тыс. т. За 2009 г.в атмосферный воздух было выброшено на 
32,3% загрязняющих веществ меньше, чем за 2008 г. Масса сброса загрязняющих веществ в 
водную среду снизилась на 10.6%. Снизился и объем сброса сточных вод - на 57 %. Причиной 
столь благоприятного для экологии поворота событий стало уменьшение объемов производства 
основных видов продукции [5]. 

Проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой становится одной из 
самых актуальных. Причем, отмечается проблема, как качества, так и количества питьевой во-
ды, подаваемой населению. 

Естественными водоёмами Кривбасса являются малые реки - Ингулец и ее приток Сакса-
гань, входящие в бассейн реки Днепр. 

Данные многолетнего систематического контроля за санитарным состоянием водоёмов 
указывают на отрицательное влияние городских промышленных и хозяйственных объектов на 
качество речной воды [4]. 

Водный бассейн города также имеет значительную техногенную нагрузку. Очистка шахт-
ных вод - острая экологическая проблема, которая сегодня не решается из-за отсутствия эконо-
мически выгодных способов очистки. Остается актуальным вопрос разработки альтернативных 
вариантов аккумуляции и отвода шахтных вод Кривбасса. 

Сброшено в поверхностные воды 111,570 млн. м3 сточных вод, что составляет 17 % общего 
объема сбросов по Украине, в том числе: без очистки - 70,28 млн м3 (63,2 %), недостаточно 
очищенных - 21,19 млн м3 (19 %) [5]. 
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Река Саксагань протекает по территории города с севера на юг, является водосбором всех 
видов ливневых и сточных вод. Необходимо отметить, что в пределы города река приходит уже 
со значительной техногенной нагрузкой от хозяйственных объектов Кировоградской области. 

Результаты исследований свидетельствуют о существенном загрязнении речной воды как 
по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Это обусловлено час-
тыми сбросами высокоминерализованных шахтных сточных вод. Согласно распоряжению 
Кабмина, был разрешен сброс излишка промышленных шахтных вод из пруда-накопителя Кри-
ворожского бассейна в реку Ингулец. Сброс отходов разрешен в период с 1 ноября по 1 марта 
2010 г. В распоряжении говорится о том, что сброс вод будет проводиться под контролем Мин-
промполитики совместно с Минприроды и Госкомрыбхозом соответственно составленному 
регламенту. 

Река Ингулец, в верхнем течении, также протекает по территории Кировоградской области, 
и несет определенную техногенную нагрузку. На протяжении 15 км течения р. Ингулец по городу, 
в нее поступают воды реки Саксагань, промышленные сточные воды металлургического, коксо-
химического и горно-цементного комбинатов, а также двух ГОКов - Южного и Ново-
Криворожского. Результаты исследований показывают, что параметры большинства определяемых 
ингредиентов превышают нормируемые, особенно это относится к хлоридам. Последние поступа-
ют с водами р. Саксагань, куда сбрасываются разбавленные в шламонакопителе Северного ГОКа 
высокоминерализованные шахтные сточные воды от северной группы рудников. 

По окончании периода сброса шахтных вод в реку, Госводхоз составил регламент промыва 
русла реки Ингулец в 2010 г. Данный регламент согласован с Минприроды, Минагрополитики, 
Госкомрыбхозом, Министерством здравоохранения, а также с Днепропетровской, Николаев-
ской и Херсонской облгосадминистрациями. Кроме того, Минпромполитики, совместно с Гос-
комводхозом разработали и утвердили мероприятия, согласно которым будет уменьшен объем 
сброса избытков промышленных вод в Ингулец, а также улучшено качество воды в реке, Кара-
чуновском водохранилище и водозаборе Ингулецкой оросительной системы. 

Так, на ГПП «Кривбасспромводоснабжение» после реконструкции открылась насосная 
станция. Это стало завершением первого этапа проекта по повышению качества питьевой воды 
в Кривом Роге. А также в городе полностью решен вопрос обеспечения специальным транспор-
том, который занимается вывозом бытовых отходов. Об этом рассказал председатель Днепро-
петровской облгосадминистрации Александр Вилкул во время рабочего совещания по улучше-
нию экологической ситуации в Кривом Роге. 

Благодаря пуску Карачуновского водопроводного комплекса ГПП «Кривбасспромводоснабже-
ние» полностью решился вопрос выброса стоков в реку Ингулец - это был первый этап проекта. 

Введение в действие современной насосной станции, бесспорно, играет положительную 
роль для экологии региона. Уменьшение загрязняющих водоемы выбросов способствует со-
хранению естественного состояния водной среды, что благоприятно повлияет на общую эколо-
гическую ситуацию на Днепропетровщине. 

Во время реконструкции на водопроводном комплексе были заменены насосы, трубопро-
воды дренажной системы и водяные затворы. А также здесь теперь используется современный 
программно-технический комплекс системы защиты и сигнализации, что обеспечивает безава-
рийную работу насосной станции в автоматическом режиме. Благодаря переоборудованию 
сточные воды не будут попадать в реку Ингулец (а это более 1 млн м3 загрязненной воды в 
год). Также оно позволит экономить около 1600 кВт (47 % электроэнергии в сутки). 

Нельзя не коснуться еще нескольких проблем водопользования. Прежде всего, хлорирования, 
применяемого, как известно, для обеззараживания воды. Однако, по мнению многих исследователей, 
само наличие хлора в питьевой воде может представлять большую опасность, чем вещества, которые 
он призван уничтожить. Хлор вступает в реакцию с органическими веществами, образуя при этом 
химические соединения - тригалометаны, четыреххлористый углерод, диоксины. Последние облада-
ют сильными канцерогенными и мутагенными свойствами [1]. 

Добиваясь незначительного улучшения микробиологических показателей, на станции водопод-
готовки после хлорирования, санитарно-гигиенические показатели воды ухудшаются в 10 раз. 

Власти также заботятся об экологическом состоянии региона. Так, недавно Днепропетров-
ским областным советом было принято решение «Об утверждении программы формирования и 
развития национальной экологической сети Днепропетровской области на 2009-2015 гг.». 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 219 

В программу входят 5 предприятий Кривого Рога: ОАО «АМКР» и четыре работающих 
ГОКа. На 2009 г. планировалось выделить 218,2 млн грн., однако только за 9 месяцев на эколо-
гию города было выделено уже 220,8 млн грн. Так, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» за 9 ме-
сяцев 2009 г. освоило 33,9 млн грн. (47,5 % от годового плана), ОАО «Северный ГОК» - 89,3 млн 
грн. (перевыполнение годового плана на 46 %), ОАО «Центральный ГОК» - 63,7 млн грн. (пере-
выполнение плана на 27 %), ОАО «Южный ГОК» - 26,4 млн грн. (97,3 % от годового плана) и 
ОАО «Ингулецкий ГОК» - 7,4 млн грн. (86 % от плана). Все эти деньги были направлены на осу-
ществление областной программы по улучшению экологического состояния региона. Так, в 2009 
г. осуществилось 37 подобных мероприятий, 7 из которых были завершены в 2010 г. [2]. 

Для охраны воздуха и рационального использования водных ресурсов бюджету ЦГОКа 
выделили 1,3 млрд грн. В 2009 г. на сессии Днепропетровского областного совета депутаты 
внесли данное изменение в «программу улучшения экологического состояния области за счет 
уменьшения загрязнения окружающей среды основными предприятиями-загрязнителями на 
2007-2015 гг.». На данные средства планируется расширить хвостовое хозяйство и обратное 
водоснабжение. Из бюджета на это мероприятие уйдет 268 млн грн. Как результат, ожидается, 
что Карачуновское водохранилище будет защищено от подтопления. 44 млн грн. уйдет на пе-
реработку разрывных пород для производства щебня. Для предотвращения пылеобразования 
при взрывах на Глееватском карьере выделится 7,2 млн грн. Если меры будут приняты, то вы-
бросы пыли в атмосферу должны каждый год уменьшаться на 150 т. Планируется также сни-
зить объем хвостов в шламохранилище на 6,3 млн т. 

Так, из-за аварий на канализационных коллекторах и насосных станций «Кривбассводока-
нала» за 2009 г., в водоемы города было сброшено 10,5 тыс. м3 загрязненных стоковых вод, что 
на 3,5 тыс. м3 меньше, чем за 2008 г. А если сравнить цифры с 1999 г., который считается базо-
вым для определения эффективности экологической программы города, то выбросы загрязнен-
ных вод уменьшились на 566,3 тыс. м3 [2]. 

Выводы и направление дальнейших исследований. В целях сохранения здоровья чело-
века, создания нормальных условий труда и жизни и решения проблемы защиты окружающей 
природной среды необходимо решить ряд важнейших задач. Прежде всего для разработки при-
родоохранных мероприятий необходимы научные наработки. 

Другой задачей является проведение на основании научных исследований гигиенического 
нормирования допустимого содержания химических, физических и биологических факторов в 
различных объектах окружающей среды для предупреждения их неблагоприятного влияния на 
здоровье людей. Совершенствование инструментальных и экспресс методов исследования спо-
собствует улучшению оперативности в определении токсических веществ во внешней среде. 
Список литературы 

1. Агаджанян Н.А. Человек и биосфера (Медико-биологические аспекты). - М.: Знание, 1987. - 96с. 
2. Вілкул О.Ю., Деркач М.І., Колєсніков С.М. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про захо-

ди щодо подолання екологічної та демографічної кризи у м. Кривий Ріг», 2008. – 15с. 
3. Рыженко С.А. Медико-экологические проблемы Кривого Рога // Одесский медицинский журнал. – №4., 

2007. - С. 83-87. 
4. Сидоренко Г.И. Гигиена окружающей среды. - М.: Медицина, 1985. - 304 с. 
5. Статистичний щорічник України за 2007р. - К.: Техніка, 2008. – 528 с. 

Список литературы 
1. Агаджанян Н.А. Человек и биосфера (Медико-биологические аспекты). - М.: Знание, 1987. - 96с. 
2. Вілкул О.Ю., Деркач М.І., Колєсніков С.М. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про захо-

ди щодо подолання екологічної та демографічної кризи у м. Кривий Ріг», 2008. – 15с. 
3. Резниченко П.Т., Чехов А.Т. Охрана окружающей среды и использование отходов промышленности. – 

Днепропетровск: «Проминь», 1979. - 173 с. 
4. Рыженко С.А. Медико-экологические проблемы Кривого Рога // Одесский медицинский журнал. – №4., 

2007. - С. 83-87. 
5. Сидоренко Г.И. Гигиена окружающей среды. - М.: Медицина, 1985. - 304 с. 
6. Статистичний щорічник України за 2007р. - К.: Техніка, 2008. – 528 с. 

Рукопис поступила в редакцию 23.12.11 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 220 

УДК 621.9.047 
 

О.М. КІЩЕНКО., аспірант, В.В. ТКАЧ канд. техн.наук, доц.  
ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
 

СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛЛИЗАЦІЇ  
ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ 
 

На основі представлених у статті експериментальних даних, щодо впливу електрообробки на процес форму-
вання структури металу при кристалізації, зроблено висновок щодо підвищення механічних властивостей виливків. 

 

Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями. У даний час у промисло-
вих технологіях литва приділяється увага розробці і дослідженню способів зовнішніх впливів 
на розплави (таких як ультразвук, високотемпературний перегрів, електричний струм, магнітне 
поле та інш.). Важливість проблеми затвердіння і кристалізації металів визначається тим, що 
процес росту кристалів і виникаюча в його результаті структура роблять значний вплив на вла-
стивості металу і якість виливків. Крім того, безпосередньо з процесом кристалізації пов'язані 
такі сторони якості виливки, як виникнення неметалевих фаз (сульфіди, газові бульбашки, то-
що), гарячі тріщини, пористість. 

У зв’язку з постійним підвищенням вимоги до якості виливків з боку машинобудівників, 
підприємств, які експлуатують важку техніку у тяжких умовах гірничого виробництва актуаль-
ною є задача розробки фізичних методів, які дозволять впливати на метал у найвідповідальні-
ший момент формування структури виливка – кристалізація сплаву, управляти цим, тим самим 
гарантовано отримувати високоякісні заготовки.  

Аналіз досліджень і публікацій. Важливість проблеми затвердіння і кристалізації металів 
визначається тим, що процес росту кристалів і виникаюча в його результаті структура роблять 
значний вплив на властивості металу і якість виливків. Крім того, безпосередньо з процесом 
кристалізації пов'язані такі сторони формування процесу якості виливки, як механізм виник-
нення неметалевих фаз (сульфіди, газові бульбашки, і пр.), гарячих тріщини, пористості і інш. 

Метод ультразвукового впливу (вібрації) - це один із досліджених методів впливу на струк-
туру виливка [1,2]. Досліди показали що обробка ультразвуком під час кристалізації злитка ме-
талу, який має грубозернисту структуру, приводить до дрібнозернистої структури. Механічні 
властивості металу покращуються. Метод ультразвукового рафінування заснований на тому, 
що при проходженні пружних коливань через рідке середовище (розплав) спостерігається яви-
ще кавітації, що приводить до розриву суцільності в рідкій фазі і утворення пустот, в які спря-
мовується розчинений в рідині (розплаві) газ. Унаслідок цього пружні коливання звукової та 
особливо ультразвукової частоти сприяють формуванню зародишів газових бульбашок і сти-
мулюють їх подальше зростання в рідкій фазі і коагуляцію до розмірів, які спричиняють актив-
не виділення газу з рідини.  

Застосування ультразвукової дії супроводжується зменшенням опору тертя, глибина пове-
рхневих складок зменшується, кількість поверхневих пустот також зменшується в кілька разів, 
якість поверхні поліпшується. Також ультразвук за певної частоти та інтенсивності звуку за-
стосовується в якості ультразвукової дегазації розплаву. Дегазація розплавленого металу су-
проводжується його рафінуванням. При підвищенні інтенсивності ультразвуку загальне число 
бульбашок - зародків різко зростає [3]. 

Крім ефекту рафінування, при ультразвукової обробки розплавленого металу підвищується та-
кож його рідкотекучесть, що особливо важливо в ливарному виробництві при заповненні форми. 
Відносне збільшення рідкотекучести під час наведення ультразвукових коливань характерно для 
всіх рідин і становить приблизно 25-30 %. Для кожної рідини необхідно проводити підбір частоти 
та інтенсивності коливань, щоб максимально знизити в'язкість при впливу ультразвуком.  

Дослідження ефективних технологій обробки розплавів ультразвуком при заливці в ливар-
ну форму дає можливість одержувати виливки будь-якої конфігурації і не обмежувати матеріал 
форми. Обробка розплавів при заливці в ливарну форму дозволяє одержувати сплави з дрібно-
зернистою структурою і заданими властивостями. При цьому не потрібно використання моди-
фікуючих добавок. 

                                                 
.  Кіщенко О.М., Ткач В.В., 2012 
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З аналізу літературних даних випливає, що ультразвукова і звукова вібрації сприятливо впли-
вають на рідкокотекучість, зменшують усадку і вміст газу, підвищують однорідність розплаву і по-
дрібнюють кристали. Все це призводить до поліпшення властивостей. Проте є дані про укрупнення 
кристалів, особливо в модифікованих сплавах, і посиленні сегрегації первинного елементів сплавів, 
що потребує дадаткових досліджень для окремих сплавів, особливо легованих. 

Метод високотемпературного перегріву розплаву, який добре зарекомендував себе в якос-
ті ефективного прийому, дозволяює усунути спадковість низькосортних шихтових матеріалів і 
стабілізувати властивості кольорових сплавів. У загальному випадку під високотемпературним 
перегрівом рідкого металу розуміється перегрів розплаву вище температури ліквідус або вище 
критичних температур, у результаті яких відбуваються структурні перебудови елементів роз-
плаву, і певна витримка при цих температурах. Цей метод обробки розплаву застосовується з 
метою знищення негативних структурних ознак шихти є ефективним і доступним, що не вима-
гає додаткового обладнання. 

Перші досліди показали [4], що виливок, наприклад, з кольорового сплаву набуває дрібно-
зернисту структуру, а значить, його механічні властивості стають кращими. Автори статті на-
голошують, що вплив зовнішньої обробки на структуру кольорових металів призводить до під-
вищення механічних властивостей сплавів, які є наслідком подрібнення складових мікрострук-
тури. Але всі ці досліди пов’язані з методом регулювання процесу кристалізації кольорових 
металів. Проведених дослідів недостатнього для того щоб знати як само буде позначатися зов-
нішній вплив на структурні властивості сталі. 

Вплив магнітного поля практично повністю пригнічує конвективне перемішування металу, 
знижує інтенсивність тепломасопереносу в рідкій фазі твердіння виливка, що в умовах інтенсивно-
го спрямованого тепловідведення сприяє зменшенню ліквації [5] і розвитку транскристалізаціі (аж 
до затвердіння виливків у вигляді монокристала). Отже, магнітне поле створює сили, достатні для 
уповільнення руху розплаву на межі розділу фаз, що при зводить до дрібнозернистої структури ви-
ливка. У той же час спостерігається і зворотний ефект - подрібнення макро- і мікроструктур, що 
пояснюється зміною енергії переходу металу з твердого стану в рідкий, а також зміною температу-
ри плавлення металу, швидкості утворення і зростання зародишів (при індукції магнітного поля 
понад 1 Тл) і взаємодією поля з виникаючими в двухфазній зоні термоелектричними струмами, 
щільність яких залежить від градієнта температур та хімічного складу фаз. У результаті зростання 
зерен ускладнюється через неможливості злиття більш тугоплавких домішків та легуючих елемен-
тів. Результати досліджень [6] показали, що структура виливки, отриманої за допомогою електро-
магнітного литва, характеризується однорідністю хімічного складу, тонким і рівномірним кристалі-
чним будовою, високими механічними властивостями, особливо пластичними. Для застосування 
методу впливу гальмується необхідносттю розробки та виготовлення складних приладів для ство-
рення електромагнітного поля великої індукції. 

Найбільш технологічним способом впливу на структуроутворення виливка в процесі крис-
талізації може стати електричний струм. Враховуючи те, що процеси, які відбуваються в мета-
левому розплаві та шлаку характеризуються іонною взаємодією простих и складних іонів, то 
одним з перспективних методів впливу на структуру і властивості ливарних сплавів є обробка 
розплаву електричним струмом в процесі кристалізації, що представляє собою створення нової 
технології. Як показав аналіз літературних даних вплив електричного струму полягає в подрі-
бненні і зменшенні скупчень залізовмісних фаз і кристалізації їх у більш компактній формі, що 
в свою чергу призводить до підвищення механічних властивостей виливків. На даний момент 
існує декілька теорій кристалізації сплавів, кожна з яких має свої недоліки, переваги і обме-
ження. Пропускання постійного електричного струму через виливок при кристалізації викликає 
перерозподіл неметалічних включень. Як показують досліди [1] впливу електричному струму 
на сплав алюмінію: зміст газів знижується при накладенні струму через зняття електричного 
заряду, коагуляції включень і виходу їх з розплаву. Оброблення рідкого алюмінієвого розплаву 
електричним струмом створює спрямовану кристалізацію від анода до катода, що дозволяє 
управляти процесом кристалізації виливків.  

Відомо [4], що енергія електричного струму, що проходить через провідник першого роду 
(наприклад, через металевий розплав), витрачається на теплові втрати. Виділення теплоти в ло-
кальній області розплаву викликає посилення конвективних потоків, що покращує умови роз-
чинення модифікатора і призводить до збільшення кількості евтектичних зерен, що позитивно 
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впливає на підвищення механічних властивостей виливка. Струм, будучи внутрішнім джерелом 
енергії, додатково прогріває виливок, стабілізуючи температурне поле за часом. Тому викорис-
тання струму в процесі формування виливки зменшує ймовірність виникнення недоливів мета-
лу у формі, що особливо важливо при отриманні тонкостінних литих виробів. Вплив струму 
високої щільності на кристалізацію дозволяє змінювати кількість твердої і рідкої фаз. Струм, 
розігріваючи локальні області і мікрооб'єми матеріалу, забезпечує тим самим переведення його 
з твердого стану в рідкий. Що дає можливість регулювати час переходу з рідкого стану в твер-
де, тобто підтримувати існування агрегатного стану матеріалу. 

Постановка завдання. Підприємства Кривого Рогу здійснюють обробку металу у твердо-
му стані такими методами як термічні, механічні, хіміко-термічні, газотермічне напилення та 
наплавлення, але для цього потрібно додаткове обладнання і великі витрати. Доцільніше і еко-
номніше використовувати магнітні, ультразвукові, електродинамічні та інші способи обробки 
металу в рідкому стані. 

Численні експериментальні та теоретичні дослідження показують, що впливів на розплави 
в процесі кристалізації і в період плавки дозволяють подрібнити структурні складові сплавів і 
підвищити їх технологічні і механічні властивості. Зараз виникає необхідність проведення до-
слідів впливу зовнішньої обробки на марганцеві сталі. 

Викладення матеріалу і результати дослідження. Одним з перспективних методів впливу на 
структуру і властивості ливарних сплавів є обробка розплаву електричним струмом у процесі крис-
талізації, що представляє собою створення нової технології. Проте механізм впливу на розплав 
примусових коливань і перемішування під час затвердіння вивчений недостатньо. Пояснення існу-
вання явищ, що відбуваються, а також практичні дані та рекомендації часто не узгоджуються між 
собою, а іноді і суперечать один одному, тому актуальним є вивчення впливу зовнішньої дії на 
процес затвердіння виливки. Механізм фізико-хімічного впливу на процес кристалізації електрич-
ного струму досліджений недостатньо як в експериментальному, так і теоретичному плані. Наявні 
дані носять уривчастий характер і часто суперечать один одному. Практично відсутні дані з ком-
плексного дослідження процесу кристалізації різних сталей та чавунів. 

Обробка електричним струмом, таких сталей як 110Г13Л і 120Г18Л при кристалізації дозво-
лить отримати компактні включення залізовмісних фаз без зміни хімічного складу сплаву і застосу-
вання дорогих лігатур, тим самим буде відбуватися поліпшення фізичних властивостей сталі. 

В лабораторних умовах була випробувана технологія отримання виливків з металевого 
сплаву, яка включала обробку електричним струмом в процесі кристалізації. Механічні власти-
вості сплаву підвищилися: тимчасовий опір розриву на 10 … 20%. Оброблені марганцеві сталі 
матимуть більш високі технологічні властивості, кристалізуватимуться з меншою усадкою, що 
дозволяє отримувати більш якісні вироби, а це особливо важливо для Криворізького регіону, 
так як марганцеві сталі користуються великим попитом в гірничо-металургійній промисловості. 

Висновки та напрями подальших досліджень. Щоб забезпечити конкурентоспроможність 
сплавів, необхідна комплексна обробка сплаву при його кристалізації із застосуванням прогресив-
них і наукомістких технологій. Для цього можливе перспективне застосування обробки електрич-
ним струмом. Обробка електричним струмом сприятливо впливає на процес кристалізації розплавів 
металів при литті, що істотно покращує структуру виливка та його механічні властивості. Підви-
щення механічних властивостей є наслідком подрібнення складових мікроструктури.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НЕОБРАТИМЫХ СДВИЖЕНИЙ  
В ОКРЕСТНОСТИ ЗОНЫ ПГД 
 

Проведена проверка полученных закономерностей термодинамического анализа необратимых сдвижений в ок-
рестности зоны повышенного горного давления моделированием при помощи эквивалентных материалов. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Как было показано ранее 
[1,2], имеет место принципиальная возможность существования необратимых потоков сдвиже-
ний, которые протекают с течением времени под действием градиента горного давления и слу-
чайных возмущений напряженного состояния массива горных пород в окрестности выемочного 
участка. Следует подчеркнуть, что полученные результаты не могут объясняться положениями 
теории ползучести. Эта теория применима лишь для сплошных сред, деформирующихся без 
разрушений, и не соответствует механизму необратимых перемещений массива, обладающего 
свойствами хрупкости и пластичности одновременно и испытывающего запредельные дефор-
мации, сопровождающиеся обрушением толщи, отжимом краевых частей пласта и т.п. Данные 
результаты получены на основе современной кинетической теории прочности твердых тел и 
термодинамики необратимых процессов. Одним из эффективных методов проверки таких ре-
зультатов может быть физическое моделирование с помощью эквивалентных материалов.  

Анализ исследований и публикаций. Общепризнанными преимуществами такого метода 
является наглядность результатов, и главное, возможность моделировать все основные процес-
сы сдвижений горных пород, начиная с упругой стадии деформирования и закачивания пласти-
ческими, хрупкими деформациями и необратимым перемещением разрушенных блоков пород. 
Достаточно напомнить, что основные представления о сложном механизме сдвижений массива 
горных пород вокруг длинного очистного забоя получены именно с помощью физического мо-
делирования. В натурных условиях были подтверждены только отдельные параметры схемы 
сдвижений, поскольку трудоемкость натурных экспериментов на порядки выше, чем физиче-
ского моделирования.  

Постановка задачи. Поскольку наиболее очевидным термодинамическим потоком, кото-
рый возбуждается градиентом напряжений как термодинамической силой, является поток не-
обратимых сдвижений, можно с уверенностью предположить, что процесс формирования зон 
ПГД при развитии очистных работ должен сопровождаться потоками необратимых сдвижений 
из области повышенного горного давления в зоны разгрузки. Количественная оценка таких по-
токов с помощью метода конечных элементов показала, что на границе зоны ПГД их величина 
составляет порядка 100 мм.  

Изложение материала и результаты. Отсюда следует, что данные потоки необратимых 
сдвижений можно зарегистрировать с помощью физического моделирования. Для этого было 
выполнено моделирование процесса необратимых сдвижений у краевой части пласта на модели 
из эквивалентных материалов. В процессе эксперимента применялась известная методика фи-
зического моделирования, изложенная в монографиях [3-7]. Моделирование сдвижений в окре-
стности зоны ПГД осуществлялось на плоском стенде шириной 1680, высотой 1200 и толщи-
ной 200 мм (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вид модели из эквивалентных материалов после испытания 
 

                                                 
.  Назимко И.В., 2012 
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Моделирование выполнялось в геометрическом масштабе 1:50. Для измерения сдвижений 
применялись зеркальные тензометры конструкции Зори Н.М. [4], позволяющих измерить сме-
щения порядка десятых и даже сотых миллиметра. Таким образом, погрешность оценки сме-
щений порядка 2 мм в модели (100 мм в натуре) не превышала 5-10 %, что вполне достаточно 
для регистрации необратимых потоков сдвижений.  

Модель закатывалась из смеси песка, гипса, воды и талька в пропорции 97:2:1:1, что позво-
лило моделировать физико-механические свойства осадочных пород песчано-глинистого со-
става. При этом гипс и вода дают возможность имитировать хрупкое разрушение горных по-
род, а тальк - отразить пластические деформации глинистых минеральных составляющих, зна-
чительный процент которых имеется в алевролитах и особенно в аргиллитах. После закатки 
модель пригружалась с помощью пневмобаллона, что дало возможность имитировать глубину 
разработки, близкую к 600 м. 

Вынимаемая мощность пласта составляла 1 м. В непосредственной кровле залегал аргил-
лит мощностью 5м, выше расположен алевролит мощностью 10 м и далее располагался слой 
песчаника мощностью 20м. Выше закатывались слои однородного состава, отвечающего свой-
ствам алевролита. В непосредственной почве располагался 3-метровый слой алевролита, ниже 
залегал песчаник. Модель в процессе испытаний фотографировали, однако как уже упомина-
лось, для повышения точности измерений необратимых сдвижений массива горных пород было 
установлено три ряда зеркальных тензометров (см. рис. 1). Два ряда расположено в непосред-
ственной и основной кровле и один ряд в почве отрабатываемого пласта.  

Для получения выраженного градиента горного давления в средней части модели форми-
ровался целик шириной 70 м путем двухсторонней отработки смежных лав. На рис. 1 позицией 
1 указана правая граница целика. Линией 2 показана граница зоны полных сдвижений, угол на-
клона которой к плоскости напластования составляет примерно 680, что удовлетворительно 
совпадает с известными величинами углов полных сдвижений. На модели видно, как вдоль 
указанной линии происходит прогиб подработанной толщи и ее последующее оседание над вы-
работанным пространством в правой части модели.  

Для ускорения эквивалентного времени моделирования в модели применяли известный 
прием возбуждения вибраций [4]. При этом к стенду прилагали вибрацию с частотой 50Гц и 
амплитудой 2 мм, что эквивалентно ускорению времени моделирования на два-три порядка. 
Такой прием позволил накапливать заметные необратимые сдвижения в течение нескольких 
часов и тем более суток. Кроме того, вибрации моделировали случайные возмущения массива 
горных пород. Ориентировочное время моделирования в пересчете на натуру составляло по-
рядка 5-15 лет. Именно в течение такого периода оценивали величину необратимых сдвижений, 
которые накапливались под действием градиента давления в окрестности краевой части зоны 
ПГД и случайных возмущений напряженного состояния.  

На рис. 2 приведены распределения необратимых сдвижений массива, которые накопились 
в окрестности границы зоны ПГД в течение 5 лет существования указанной зоны. Фрагменты а 
и б отражают распределения сдвижений в основной и непосредственной кровле соответственно 
на расстоянии от кровли отрабатываемого пласта 10 и 5 м. Фрагмент в показывает графики пе-
ремещений в непосредственной почве пласта на глубине 5 м от его подошвы. Положительный 
знак перемещений по оси Х означает перемещение вправо на рис. 1, положительный знак пере-
мещений по оси Y означает смещение вниз. Все величины сдвижений рассматриваются в тер-
минах натуры.  

На рис. 2 видно, что спустя 5 лет после формирования зоны ПГД отмечается устойчивая 
тенденция смещений вдоль наслоения от целика в сторону выработанного пространства. При 
этом величины смещений в основной кровле составляют 20 мм, а в непосредственной кровле и 
почве достигают 40 мм. Максимум горизонтальных смещений приурочен к краевой части 
угольного целика или границе зоны ПГД. Породы кровли в основном испытывают дополни-
тельное оседание во времени, а породы почвы незначительное поднятие, не превышающее 10 
мм.  

Спустя 15 лет тенденции смещений пород в окрестности краевой части целика сохраняют-
ся с той лишь разницей, что в основной кровле величины смещений стали больше (рис. 3). 
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Рис. 2. Распределение дополнительных необратимых сдвиже-
ний массива в окрестности границы выработанного пространства 
через 5 лет после его формирования 

 

На основании результатов измерения компонент 
необратимых смещений массива горных пород были 
вычислены векторные величины смещений, распреде-
ление которых представлено на рис. 4. Распределения 
полных величин необратимых сдвижений массива гор-
ных пород показывают, что максимум смещений при-
урочен к краевой части зоны ПГД, а наибольшая вели-
чина смещений через 5 лет достигает 95 мм, тогда как 
спустя 15 лет она превышает 135 мм.  

Оценим возможное влияние найденных необрати-
мых сдвижений массива горных пород на напряжения. 
С помощью глубинных реперов установлено [8], что в 
процессе надработки толщи одиночной разгрузочной 
лавой толща поднимается на 350 мм на глубине 900 м. 
Эти поднятия есть чисто упругие сдвижения, возни-
кающие от снятия нагрузки с надрабатываемой толщи. 
Как видим, составляющая необратимых сдвижений 
массива горных пород сопоставима с упругой состав-
ляющей, значит первая может оказывать существенное 
влияние на изменение напряженного состояния массива 
горных пород во времени, что и было показано с по-
мощью метода конечных элементов выше.  

 
Рис. 3. Распределение дополнительных необратимых сдви-

жений массива в окрестности границы выработанного пространства 
через 15 лет после его формирования 

 
 
 

Выводы и направления последующих исследований. Установленные величины гради-
ента горного давления в окрестности зоны ПГД выполняют роль термодинамических сил. Эти 
силы под влиянием случайных или закономерных возмущений напряженно-деформированного 
состояния массива горных пород порождают необратимые термодинамические потоки в виде 
дополнительных необратимых сдвижений, протекающих после формирования зоны ПГД и 
приводящие к росту энтропии массива горных пород с течением времени. Величина необрати-
мых дополнительных потоков (сдвижений) массива горных пород составляет 90-140 мм, а их 
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 Рис. 4. Распределение полных дополнительных необратимых 
сдвижений массива у границы выработанного пространства 
спустя 5 (а) и 15 (б) лет после его образования 
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максимум приурочен к границам зоны ПГД. Дальнейшими исследованиями подразумевается 
проверка полученных выводов путем экспериментального подтверждения на основе данных 
натурных наблюдений.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПУЛЬПЫ  
В ПОТОКЕ ИСХОДОГО ПИТАНИЯ ДЕШЛАМАТОРА  

 

Представлены результаты исследований гидродинамики частиц твердой фазы железорудной пульпы посту-
пающей из радиального устройства исходного питания в дешламатор. Разработана прогнозная математическая  мо-
дель паметрического определения пространственного положения рудных и нерудных частиц, а также рудных срост-
ков. Установлено что гидравлическая крупность частиц твердой фазы является превалирующим фактором формиро-
вания сгущенного продукта и хвостов обогащения при радиальном формировании потока исходного питания деш-
ламатора. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами Широкое применение при 
обогащении железорудного сырья, нашли гидравлические гравитационные способы обогаще-
ния, в которых в качестве технологического оборудования применяются дешламаторы. Эффек-
тивность этих устройств обеспечивается за счет разделения компонентов твердой фазы пульпы 
по гидравлической крупности с учетом формируемых восходящих потоков.  

Процесс обогащения в существующих конструкциях дешламаторов инициируется потоком 
исходного питания. В месте с тем, применяемый нисходящий порядок исходного питания ог-
раничивает прирост качественных показателей песков дешламации, из-за совпадения вектора 
направления движения частиц твердой фазы с вектором направления гравитационной состав-
ляющей. Такой порядок формирования исходного потока предопределял неполный вынос мел-
ких нерудных частиц из нижних слоев обогатительного аппарата, в виду повышения плотности 
среды, обусловленной соотношением жидкой и твердой фаз. 

Анализ исследований и публикаций. Решение проблемы повышения качества обогащае-
мого продукта при гидравлическом гравитационном обогащении в основном было  связано,  с 
изменением конструкции самого обогатительного аппарата или изменения характеристик пи-
тающей пульпы (ее температуры, плотности, внесения флоккулянтов и т.д.). Внимание же мас-
сопереносу внутри чана дешламатора, в частности движению частиц в питающем потоке пуль-
пы, уделялось недостаточно [1,2].  

Постановка задачи. Сепарационные характеристики дешламатора находятся в прямой за-

                                                 
.  Олейник Т.А., Кривенко А.Ю., 2012 
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висимости от факторов предопределяющих характер перемещение частиц твердой фазы. Этими 
факторами являются геометрические параметры аппарата, скорость и направление исходного 
потока, глубина разгрузки, скорость восходящего потока, а также удельная технологическая 
нагрузка на оборудование. В связи с этим, задачей исследований является установление дина-
мики пространственного перемещения частиц твердой фазы с учетом влияния указанных фак-
торов. 

Изложение материала и результаты. Зависимость  динамики массопереноса частиц твер-
дой фазы железорудной пульпы показывает, что формирование восходящих потоков в чане 
дешламатора обусловлена исходным питанием, объем поступления которого составляет 600-
900 м3/ч. Такая нагрузка предопределяет формирование потоков, перемещающих частицы в 
ограниченном пространстве аппарата, с учетом их геометрических параметров и физико-
механических свойств.  

Рассматривая динамику движения отдельных частиц можно прогнозировать показатели 
обогащения. Вместе с тем для управления и оптимизации обогатительного процесса необходи-
мо не только знать взаимосвязь восходящих потоков и гидравлическую крупность, но  и траек-
торию перемещения частицы и всего потока в целом.  

Анализ функционирования  дешламатора показывает, что поток пульпы, выходя из ради-
ального питающего устройства (РПУ) дешламатора, движется в горизонтальном направлении. 
При этом происходит торможение этого потока пульпой, находящейся в ванне  дешламатора, 
то есть имеет место, так называемая, затопленная струя [3].  

Согласно теории формирования затопленных струй изменение скорости струи является ли-
нейной функцией расстояния от полюса струи, образованного пересечением продолжением 
границ струи.  

Если воспользоваться уравнением неразрывности для несжимаемой жидкости, то величина 
скорости на расстоянии x от выхода из РПУ представится формулой  

))2/(2)(( o

o
ox dtgxxR

Rd
vv





, 

где  - угол, образуемый границами струи при выходе из полюса, рад, х - расстояние от грани-
цы выхода струи из РПУ до сечения расчета скорости  струи, м, vo - скорость пульпы на выходе 
из РКУ, м/с; R -  радиус диска РКУ, м, do расстояние между дисками РКУ.  

В дальнейшем, представляется целесообразным для упрощения исследований  записать 
формулу  в безразмерном виде 
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где xx vv ˆ , oo vv ˆ , VRR ˆ , ldd oo ˆ , lxx ˆ . 
Анализ численной интерпретации динамики скорости потока содержащего частицы раз-

личной крупности и плотности показывает, что его перемещение в виде затопленной струи 
происходит в среде обладающей высокой плотностью. В связи с этим после выхода из устрой-
ства исходного питания поток сразу же начинает снижать свою скорость по параболической 
зависимости. Постепенное снижение скорости потока происходит до расстояния от устья ради-
ального питающего устройства составляющего 0,7 – 0,9 м. За указанной  границей скорость 
потока и составляющих его элементов практически не изменяется. После снижения скорости до 
минимального уровня поток теряет свою структуру, при этом перемещение его элементов обу-
словлено только постоянным притоком пульпы поступающей в чан дешламатора. 

За зоной снижения скорости потока поступающего из радиального питающего устройства пере-
мещение среды соответствует скорости исходного питания с учетом диаметра дешламатора. 

Конкретизация пространственной ориентации потока движущегося в чане дешламатора относи-
тельно горизонтальной координаты с учетом фактора  времени   решается  с помощью задачи Коши 
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Интегрирование уравнения (1) дает решение в виде 
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  cdRvxddtgxxR ooo  ˆˆˆˆ)ˆ)2/(ˆ2()ˆˆ( .    (3) 
После вычисления интеграла в левой части равенства (3) с учетом начального условия (2), 

окончательно получаем 

 ooo
o dRvxdRx

d
tgRxtg ˆˆˆˆˆˆˆ)

2

ˆ
)2/(ˆ(ˆ)2/(

3

2 23  .   (4) 

Преобразовав (4), получаем в параметрическом виде уравнение траектории частицы для 
случая ее попадания в восходящий поток пульпы, выходящей из РПУ  
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Если частица попадает в нисходящий поток пульпы, выходящий из РПУ, то, получаем па-

раметрическое представление траектории частицы в данном случае  
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Параметрическая  запись траектории частицы в восходящем потоке пульпы позволяет за-

писать явное  представление этой траектории 
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Аналогично, для движения частицы в нисходящем потоке пульпы с помощью формул (7), 
(8) получаем уравнение траектории частицы в явном виде для этого случая 
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Сепарационный процесс, реализуемый в дешламаторе реализуется за счет взаимодействия 
целого ряда факторов при реализации которых происходит образование двух потоков массопе-
реноса один из которых представляет собой крупные плотные частицы формирующие сгущен-
ный продукт, а другой поток - мелкие малоплотные и перизмельченные плотные частицы фор-
мирующие слив дешламации - хвосты гравитационного обогащения. 

Сепарационный процесс должен подтверждаться не только сопоставлением гравитационной 
крупности частиц и скорости восходящий потоков, но и численными значениями траектории дви-
жения частиц твердой фазы пульпы. Это необходимо в силу особенности формирования исходного 
потока пульпы исходящего из радиального устройства. Этой особенностью является то, что изна-
чально движение потока и составляющих его частиц  ориентировано горизонтально.  

При горизонтальном движении частицы твердой фазы, составляющей пульпу, на нее воз-
действует гравитационная составляющая, а также восходящие потоки формирующие слив. 

Исходя из этого выполнены выборочные расчеты математической модели траектории движения 
частиц плотностью 2,60; 3,40; 4,20; г/см3 при восходящих и нисходящих потоках в дешламаторе.  

Графическая интерпретация выполненных расчетов представлена на рис. 1 и 2. Отображе-
ны графики траекторий движения частиц пульпы исходного питания в основном диапазоне их 
плотности и гранулометрического состава. 

Анализ графика (рис. 1) показывает, что движение частиц плотностью 2,6 г/см3 размером 
0,02;0,025;0,03 мм характеризуется восходящей траекторией. 
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Рис. 1. График траекторий частиц (0,02, 0,025, 0,03 мм) пульпы 
исходного питания плотностью 2,6 г/см3 

 

Подобная траектория наблюдается из-за того, что час-
тицы попадая в восходящие потоки, имеют гидравлическую 
крупность ниже, чем скорость восходящих потоков внут-
ри чана дешламатора. 

Согласно графика (рис. 2) частицы плотностью 3,4 
г/см3 ведут себя неоднородно.  

При крупности от -0,025+0,02 частицы твердой фазы 
характеризуются восходящей траекторией и соответст-

венно перемещаются в зону слива. 
Рис. 2. График траекторий частиц (0,02, 0,025, 0,03 мм) пульпы 

исходного питания  плотностью 3,4 г/см3 
 

Частицы твердой фазы, размер которых превышает 
0,03 мм характеризуются нисходящей траекторией и со-
ответственно попадают в зону формирования сгущенного 
продукта. 

Согласно расчетов, (рис. 3) частицы пульпы при 
плотности 4,2 г/см3 осаждаются и попадают в зону сгу-
щенного продукта. Исключение составляет частицы 
крупностью менее 0,02 мм. Эти переизмельченые части-

цы в основном попадают в зону слива и уносятся с хвостами обогащения. Потери этих, как 
правило, железосодержащих частиц могут быть минимизированы за счет управления процес-

сом дешламации. 
Рис. 3. График траекторий частиц (0,02, 0,025, 0,03 мм) пульпы 

исходного питания  плотностью 4,2 г/см3 

 

Перезмельченные частицы высокой плотности, кото-
рые представляют собой богатые рудные сростки и час-
тицы магнетита, согласно траектории их движения, прак-
тически все попадают в сгущенный продукт дешламато-
ра. Вместе с тем, частицы, крупность которых менее 0,02 
мм могут частично перемещаться в слив, так как их гра-
витационная крупность может быть ниже скорости вос-
ходящего потока. В связи с наличием турбулентных по-

токов в дешламаторе эти частицы также могут увлекаться в зону формирования сгущенного 
продукта. Это объясняется тем, что частицы высокой плотности, но минимальной крупности, по-
падая в нижнюю часть дешламатора, где скорость восходящих потоков меньше гравитационной 
крупности этих частиц, будут осаждаться на донную часть дешламатора. 

Выводы и направление дальнейших исследований. В соответствии с установленными рас-
четными зависимостями установлено, что скорости потока пульпы на выходе из устройства исход-
ного питания зависит от параметров его конструктивных элементов. При этом формирование гори-
зонтально ориентированного направленного потока позволяет обеспечить создать предпосылки для 
эффективного осаждения частиц твердой фазы пульпы крупностью –0,074 +0 мм.   

Перемещение частиц твердой фазы пульпы происходит в потоке на выходе из устройства 
исходного питания и по мере гашения скорости "затопленной струи" пульпы происходит по-
степенное осаждение частиц гравитационная крупность которых превышает скорость потока.  

Основная массовая доля переизмельченных частиц крупностью -0,02 мм представленных 
малоплотными породами, бедными сростками и переизмельченным магнетитом имеют грави-
тационную крупность, величина которой меньше скорости восходящих потоков дешламатора и  
перемещаются в зону слива, формируя хвосты обогащения. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СОРТИРОВКА КУСКОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ - 
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Рассмотрены методы предварительной классификации руды с целью выделения продукта с высоким содержа-
ние полезного компонента. Показана актуальность предварительного обогащения магнетитовых руд. Приводятся 
разделительные признаки, которые могут быть использованы в процессах предобогащения полезных ископаемых. 

Ключевые слова: распознавание типа руды, разделительные признаки, сортировка, магнитная сортировка. 
 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Железная руда является важнейшим 
стратегическим сырьем для черной металлургии - одной из ключевых отраслей народного хо-
зяйства, определяющих экономическую независимость и безопасность государства. Перспекти-
вы долгосрочного устойчивого развития железорудной подотрасли Украины определяются 
конкурентоспособностью украинских предприятий на мировом и внутреннем рынках, что вы-
водит на первый план проблему поиска новых возможностей для снижения себестоимости на 
всех стадиях производства железорудного сырья. 

Необходимость снижения себестоимости и повышения технико-экономических показате-
лей обогащения магнетитовой руды ставит задачи совершенствования технологии обогащения 
и, в частности, технологий рудоподготовки. И здесь главный технологический и экономиче-
ский производственный резерв заключается в уменьшении затрат на транспортирование горной 
массы и энергетических затрат на переработку доменной руды, которая может быть выделена и 
выведена из общей массы сырья, поступающего на обогащение. 

Именно по экономическим и технологическим соображениям предварительное обогащение 
руд должно стать неотъемлемой частью общей технологии добычи и переработки полезных 
ископаемых, различных видов техногенного сырья для горнорудных предприятий. 

Анализ исследований и публикаций. В работе [1] приводятся разделительные признаки, 
которые могут быть использованы в процессах обогащения полезных ископаемых. Их следует 
классифицировать на базе основных сил, предопределяющих результат разделения частиц. Так 
же отмечается, что основным и принципиальным различием определенности и точности извес-
тных значений разделительных признаков является то, чем предопределяется разделительный 
признак, свойствами вещества в объеме всего куска (при радиометрических, нейтронно-
активационных, фото-нейтронных, нейтронно- и гамма-абсорбционных методах рудоразборки) 
или только свойствами вещества его поверхности (рентгенорадиометрических, люминесцент-
ных, фотометрических и оптических методах сортировки кусков). 

Цель исследований. Целью выполненных исследований является разработка метода инте-
рпретации основных признаков добываемой руды для её магнитной сортировки и выделения 
доменной фракции, направляемой непосредственно на металлургический передел. 

Изложение материала и результаты. Практически во всех горнодобывающих странах 
мира до сегодняшнего времени применяется ручная рудоразборка (или сортировка) крупнокус-
кового материала. Но этот низкоэффективный труд не решает проблемы. В то же время высо-
коэффективная и производительная покусковая сепарация способна решать подобные задачи. 

Именно для этих целей и разработаны различные методы сухого обогащения, основанные 
на использовании химических или физических свойств полезных ископаемых. К специальным 
методам обогащения относятся процессы, основанные на использовании разницы анализируе-
мой руды в цвете и блеске, в твердости, в интенсивности различных видов проникающих или 
отражённых излучений, в способности минералов растрескиваться при нагревании и т.д. [1].  

Наиболее широкое распространение среди специальных методов получили методы сортировки 
или рудоразборки, которые основаны на различиях излучения в оптической области спектра (оптиче-
ские методы), с использованием гамма-излучения (радиометрическая сортировка). При фотометриче-
ской сортировке движущиеся по ленточному конвейеру куски руды освещаются источником света. В 
зависимости от интенсивности отраженного света, попадающего на фотоэлемент, возникает электри-

                                                 
.  Цвиркун С.Л., 2012 
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ческий ток, который затем усиливается и приводит в действие снимающий механизм, сбрасывающий 
выделенные куски в отсек для концентрата или в отсек для хвостов. 

Эти процессы применяются, как правило, для предварительной классификации руды с це-
лью выделения продукта с высоким содержание ценного компонента. Они отличаются высокой 
производительностью, эффективностью, низкими расходами электроэнергии, воды, топлива и 
экологичностью. 

Вместе с тем, на большинстве горно-обогатительных комбинатов, перерабатывающих маг-
нетитовые руды, в процессе рудоподготовки используется сухая магнитная сепарация (CMC) 
мелкодробленых руд как способ предконцентрации железных руд, позволяющий выделить зна-
чительное количество сухих хвостов и снизить затраты на последующую переработку. Дробленая 
руда подвергается CMC с выделением отвальных хвостов с массовой долей железа 10-11,5 %. Потери 
железа с хвостами CMC достигают 11-12 % за счет значительной крупности материала, посту-
пающего на CMC, и недораскрытия в нем сростков. Руда крупностью 15(10)-0 мм не обогаща-
ется вследствие низкой эффективности сепарации на используемых барабанных сепараторах, а 
поступает на измельчение и мокрую магнитную сепарацию, что приводит к увеличению затрат 
на измельчение, обогащение и гидротранспорт хвостов мокрой магнитной сепарации (ММС).  

Совершенствование технологии рудоподготовки с целью стабилизации качества сырья, 
поступающего на обогатительный передел благоприятно сказывается на показателях глубокого 
обогащения, способствует повышению производительности мельниц первой стадии на величину, 
равную количеству выведенной богатой руды при предварительном обогащении, увеличению 
суммарного извлечения полезных компонентов, а также улучшению качества, сортности, 
потребительских свойств готовых концентратов, снижению общих эксплуатационных расходов, 
удельного расхода электроэнергии и шаров, износа футеровки мельниц. 

Методы автоматической сортировки кусковой руды основаны на формировании системы 
признаков разделения для решения задачи распознавания образов.  

При формирование качественно-количественной оценки критерия разделения руды будем 
учитывать такие разделительные признаки: крупность, масса, цвет и магнитные свойства её 
кусков [1]. Кусковая фракция богатой руды с размерами кусков от 10 до 70 мм и содержанием 
железа 42-43 % выделяется в процессе автоматической сортировки и отгружается 
потребителям, как доменная руда.  

Распознавание кусковой руды осуществляется при помощи дискриминантных функций. 
Пусть х =(x1,x2,... ,хn)

T обозначает n-мерный вектор признаков руды. Имея W классов образов w1, 
w2,…, ww задачу распознавания можно сформулировать следующим образом: требуется найти 
W решающих функций d1(x),d2(x),..., dw(x), которые обладают таким свойством, что если образ х 
принадлежит классу wi, то  

di(x) > dj(x), при всех j  = 1,2,..., W, ji    .(1) 
Из этого следует, что неизвестный образ х относят к i-му классу, если при подстановке х во 

все дискриминантные функции наибольшее значение имеет величина di(x) [2].  
Разделяющей поверхностью между классами wi и wj является множество значений х, для 

которых di(x) = dj(х), или, что то же самое, множество векторов х, для которых di(x) - dj(x) = 0. 
Разделяющая поверхность между двумя классами может быть описана единой функцией  

dij(x) = di(x) - dj(x) = 0.      (2) 
Тогда dij(x) > 0 для образов класса wi и dij (х) < 0 для образов из класса wj.   
Отыскивание решающих функций вызывает оценивание параметров образов, которые 

являются репрезентативными для данного класса.           
Векторы признаков можно построить на основе количественных дескрипторов для 

областей и/или границ. Если описание границы производится при помощи Фурье-
дескрипторов, то величина i-го дескриптора становится значением xi, т.е. i-ой компонентой 
вектора признаков.  Пусть каждый класс определяется его усредняющим вектором mj, т.е. используется среднее 
значение по множеству данного класса в качестве представителя (прототипа) данного класса 
векторов  

 
 jxj

j Wjx
N

m


,,...,2,1,
1

     (3) 

где Nj -  число  образов класса wj; W -  число классов образов.  
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Целесообразно использовать способ отнесения неизвестного образа с вектором признаков х 
к некоторому классу путем выбора того класса, чей прототип ближе всего к вектору х. В этом 
случае при использовании евклидова расстояния в качестве меры близости образов задача 
сводится к вычислению расстояний  

WjmxD jj ,...,2,1(x)  .     (4) 

После этого исследуемый образ относится к классу wi, имеющему наименьшее расстояние 
Dj(x). Таким образом наилучшее совпадение определяется по минимальному расстоянию до 
прототипа.  

Если вместо одного вектора у нас имеется множество векторов признаков, представленных 
в виде строк матрицы X, то следует получить матрицу D, элемент D(I,J) которой равен 
евклидову расстоянию от i-го вектора из X, до j-ro прототипа из М [2]. В этом случае для того, 
чтобы определить класс i-го образа из X, достаточно найти номер столбца в строке i матрицы X, 
имеющего минимальное значение. Из этого следует, что выбор кратчайшего расстояния 
эквивалентен вычислению функций  

j
T
Jj

T
j mmmxxd

2

1
)(    j = 1,2,...,W.     (5) 

и отнесение х к классу wi происходит при наибольшем значении di(x).  
Разделяющая поверхность между классами wi и wj в случае классификатора по минимуму 

расстояния задается уравнением  

0
2

1
 )m(m)m(m)m(mx(x)d(x)d(x)d ji

T
jiji

T
jiij .   (6) 

Заданная этим уравнением поверхность перпендикулярна отрезку, соединяющему mi и mj, 
и проходит через его середину.  

Приведенный выше алгоритм оперирует с крупностью, массой, цветом и магнитными 
свойствами  кусков руды для выделения ее доменной фракции. 

Выводы. В настоящее время предварительное обогащение является одним из наиболее 
перспективных и развивающихся направлений обогащения полезных ископаемых, с которым 
во многом связывается дальнейший прогресс в этой области. Однако, до настоящего времени 
предварительное обогащение во всем многообразии не рассмотрено как самостоятельный 
передел обогатительной технологии с единых методологических, теоретических и 
технологических позиций. Предлагаемый метод автоматической магнитной сортировки 
кусковой руды является перспективным направлением повышения технико-экономических 
показателей обогатительных фабрик. 
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МЕХАНИЗМ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ  
НА ГРАНИЦЕ РАЗРУШАЕМОГО ГОРНОГО МАССИВА 

 

Рассмотрен процесс образования смежных скважинных зарядов ВВ, расположенных на линии образования 
динамической зоны разрушения, и непосредственное поведение горного массива, заключенного между ними. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Традиционные методы 
ведения взрывных работ объединяет то, что разрушаемый уступ горных пород, подвергается 
взрывному воздействию от ранее произведенных взрывов, в результате чего верхняя его часть 
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имеет неоднородную целостность из-за образования хаотической искусственной системы 
структурных нарушений и заколов. 

Нарушенная верхняя часть разрабатываемого горного массива является причиной 
неконтролируемого выхода негабаритной фракции при производстве дальнейших взрывных 
работ, что отрицательно сказывается на технико-экономических показателях всего 
горнодобывающего производства. 

Анализ исследований и публикаций. Значительно снизить отрицательное воздействие от 
ранее произведенных взрывов на разрабатываемый горный массив возможно при 
использовании для взрывной отбойки горной массы, динамической зоны разрушения, 
создаваемой силовыми полями взаимодействующих зарядов ВВ, расположенных на границе 
разрушаемого уступа горных пород [1-3]. Основные скважинные заряды дробления 
инициируют после зарядов ВВ, образующих защитную динамическую зону, через интервал 
времени, сопоставимый с короткозамедленным взрыванием и с конкретными условиями 
ведения взрывных работ. Постановка задания. Исследуем механизм образования предварительной защитной 
динамической зоны разрушения. Для этого рассмотрим процесс взаимодействия смежных 
скважинных зарядов ВВ, расположенных на линии образования динамической зоны 
разрушения, и непосредственное поведение горного массива, заключенного между ними. 

Прохождение по массиву волны напряжений после взрыва первого заряда вызывает 
вынужденные продольные колебания самого горного массива. Скорость распространения этих 
колебаний совпадает со скоростью волн напряжений. Этот факт имеет важное значение для 
определения полной картины процесса разрушения при взаимодействии смежных зарядов ВВ. 
Так, например, наличие вынужденных продольных колебаний горного массива во многом 
объясняет интенсивный процесс трещинообразования по линии расположения контурных 
скважин зарядов ВВ при их последовательной работе. 

От взрыва первого заряда ВВ в горный массив трансформируется волна напряжений, 
которая, в свою очередь, вызывает вынужденные продольные колебания массива, 
заключенного между двумя скважинами. 

Зародыши радиальных трещин в большом количестве возникают в направлении 
распространения вынужденных колебаний под давлением взрывных газов. При детонации 
смежного заряда ВВ волна напряжений распространяется в массиве, имеющем 
ориентированную напряженность с радиальными и тангенциальными нарушениями. Горный 
массив, заключенный между взаимодействующими зарядами, концентрирует напряжения, 
значения которых намного превышают напряжение на целике. По линии, соединяющей заряды 
ВВ, горный массив значительно ослабляется, а поскольку он находится в волновом поле 
напряжений, то процесс развития трещин интенсивно распространяется в направлении 
взорвавшегося второго заряда ВВ. Взрыв последующего заряда проявляется как начальный 
импульс дальнейшего наиболее благоприятного направления роста трещин. В развитии 
направленной системы разрушений, играют важную роль вынужденные продольные колебания 
в массиве, максимальная интенсивность которых проявляется на границе динамической 
защитной зоны. Продольные вынужденные колебания возникают в массиве горных пород под действием 
внешней импульсной силы. 

В массиве горных пород при взрыве зарядов ВВ, образующих динамическую зону, 
последняя реализуется как предельное положение поверхности разрушения. 

В каждой точке поверхности разрушения выполняется уравнение сохранения массы: 
   ,

0 nnnno VV    

уравнение сохранения импульса: 
  nnnnonn oo

V  
0

 

   ),2,1(
000 0  iV innnii   

поверхность разрушения определяется так: 
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Здесь индекс 0 относится к неразрушенному состоянию; n - внешняя нормаль к поверхно-
сти; n,i - компоненты вектора напряжения; n - скорость распространения поверхности раз-
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рушения;  - упругий потенциал единицы массы; , V - плотность и скорость материальных 
частиц. 

В заключение рассмотрим вопрос о расположении системы скважинных зарядов, 
образующих динамическую защитную зону, чтобы после их инициирования между ними не 
оставалось не разрушенных участков массива. 

Пусть h - расстояние от свободной поверхности; l - расстояние между скважинными 
зарядами. Согласно [3] потенциал поля скоростей определяется как 
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Максимальная скорость сдвига на середине расстояния между зарядами равна 
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Если одиночный скважинный заряд создает сплошную проработку "траншею", то величина 
Сmax вычисляется по формуле 

.)(2 22
max hxmhxC        (3) 

Приняв x=h, получим 

.2 2
max hmC        (4) 

Если между зарядами скорость сдвига такая же, как и скорость, согласно (3), то 
очевидно, что "целиков" не будет. Приравнивая (2) к (4), получим 4l/h=(th2h/l)½. 

Решение последнего уравнения h/l=1,2. 
Полученное значение хорошо согласуется с принятыми на практике характеристиками 

буровзрывных работ. 
Выводы и рекомендации. Процесс взрывного разрушения горных пород определенно 

включает элементы разгрузочного разрушения от быстрого снятия нагрузки. Использование 
динамической зоны разрушений обеспечит почти одновременный переход из состояния сжатия 
в растяжение, отделившейся части массива после взрыва в нем зарядов дробления.  

Этот эффект обеспечит интенсивное дробление разрушаемого массива. Эффективность 
данного разрушения во многом зависит от рационального выбора способов формирования 
скважинных зарядов ВВ с привязкой к горно-геологическим свойствам взрываемых горных 
пород.  

Использование динамической зоны разрушений, образованной перед взрывом зарядов 
дробления, позволяет снизить разрушение смежного уступа горных пород, особенно в верхней 
его части. 

Поверхность разрушения при взрыве скважинных зарядов ВВ, образующих динамическую 
защитную зону, в геометрическом смысле есть граница между целиком и разрушаемым горным 
массивом. 
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И НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА СТАНКА SKODA W200  
В УСЛОВИЯХ ПАО «КОНСТАР» 

 

Изложены результаты научно обоснованной диагностики состояния горизонтально-расточного станка SKODA 
W200. Приведены данные контрольных испытаний на геометрическую точность, статическую жесткость и 
результаты испытаний станка в динамике. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Станочный парк 
большинства машиностроительных предприятий за последние годы не только не развивался, но 
устаревал и изнашивался. На многих предприятиях этот износ достиг критического уровня. Это 
привело к полной или частичной потере номинальных показателей практически всего 
технологического оборудования заводов. Использование изношенного оборудования для 
производства качественной продукции стало проблематичным. Приобретение нового для 
большинства предприятий практически невозможно. Импортные станки слишком дорогие. 
Отечественные - дешевле, но их технологические показатели ниже импортных, а сами 
станкостроительные заводы пришли в такое же бедственное положение. Остается путь 
восстановления и модернизации станков и другого технологического оборудования. В наших 
условиях это одно из наиболее реальных и эффективных направлений решения задач обеспечения 
технологических процессов в машиностроительном производстве работоспособным оборудованием [1].  

Анализ исследований и публикаций. Нередки случаи, когда при проведении 
капитального ремонта или модернизации станка ряду не удается решить поставленные задачи 
не только по повышению точности оборудования, но даже по ее восстановлению до уровня, 
предусмотренного паспортными данными. Связано это, вероятно, с недостатком достоверных 
данных о состоянии станка, с отсутствием квалифицированного персонала и полноценной 
системы обучения новых специалистов, а также с использованием устаревших приемов 
выполнения работ. Да и приемка оборудования после ремонта и модернизации часто 
выполняется по методикам, не позволяющим получать полные и достоверные данные о 
важнейших показателях [2]. Достоверные данные о состоянии станка до о после ремонтно-
восстановительных работ может дать только комплексная проверка его технического состояния 
[3]. Поэтому коренной задачей при решении этой проблемы является оценка технического 
состояния технологического оборудования, установление степени изношенности его деталей и 
узлов и установка диагноза по его главным техническим характеристикам. 

В работе такая задача решалась при оценке технического состояния, работоспособности и 
необходимости ремонта станка Skoda W200 ПАО «Констар». 

Постановка задачи. Целью данной работы является проведение контрольных испытаний станка 
мод. Skoda W200 для определения основных показателей качества на момент испытаний.  

Основные ГОСТы, устанавливающие показатели качества станков и методы испытаний: 
ГОСТ 7599-82, ГОСТ 7035-75, ГОСТ 8-82Е, ГОСТ 8-82Е, ГОСТ 27843-88, ГОСТ 25443-82Е, 
ГОСТ 2110-93, ГОСТ 18101-85. 

Основные показатели качества, характеристики, требования, определяемые при различных 
контрольных испытаниях станков в соответствии с приведенными выше ГОСТ и «Типовыми 
методиками и программами испытаний металлорежущих станков» (ЭНИМС, Москва, 1986 г.) 
включают: нормы точности и жесткости, уровень вибраций, установленную безотказную 
наработку в сутки; параметры точности и шероховатости обработки в партии и др. 

Основными видами испытаний являлись: испытания станков на геометрическую точность, 
испытания станков на статическую жесткость и испытания станков в динамике.  

При испытании станков на геометрическую точность использовался следующий набор 
метрологических средств и оснастки: индикаторы с ценой деления 0,002 и 0,01 мм; уровни с 
ценой деления 0,02/1000; контрольная линейка длиной 1000 мм 2-го класса; контрольный 
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угольник 2-го класса; наборы концевых мер; контрольная оправка с конусностью 7:24; вспомо-
гательная оснастка для установки, крепления и перемещения средств измерения  и контроля. 
Данный набор метрологических средств позволяет осуществить измерения геометрической и 
кинематической точности станка с применением контактных методов. 

Одним из условий получения достоверных результатов проверки станка на 
геометрическую точность является его правильная установка на фундамент. В связи с 
выявленными в процессе испытаний существенными отклонениями положения станков в 
пространстве от требуемых (по условиям монтажа), были выполнены дополнительные 
проверки, позволившие оценить эти отклонения. 

Испытания станка на статическую жесткость включают определение деформаций 
основных узлов станка, в первую очередь тех, которые влияют на относительное положение 
инструмента и заготовки. Данные испытания не ставили своей целью получение 
исчерпывающих характеристик упругой системы станка. В задачу испытаний входило 
определение жесткости «шпиндельной группы» станка как наиболее податливого элемента 
системы, влияющего на виброустойчивость системы. Нагрузка к «шпиндельной группе» 
прикладывалась с помощью специального устройства через образцовый динамометр ДОСМ-3-
5, а деформация контролировалась индикаторами с ценой деления 0,002 и 0,01 мм. 

Испытания станков в динамике включали запись вибрационных характеристик приводов 
главного движения на холостом ходу при различных частотах вращения шпинделя. Ряд 
экспериментов проводился для измерения собственных колебаний узлов при импульсном 
возбуждении. Первичная информация с объекта снималась пьезоэлектрическим 
преобразователем (датчиком) типа 1ПА9, и далее через линию связи заносилась в память 
компьютера. По результатам статических и динамических испытаний определялась область 
устойчивости, работа в которой обеспечивает минимальную амплитуду колебаний. 

В ходе проверки на геометрическую точность станка SKODA W200 направляющие по 
длине были разделена на участки, длина которых соответствовала 500 мм. Участки были 
пронумерованы от 1 до 9. За исходную точку при построении формы профиля направляющих 
была выбрана контрольная точка 1, наиболее удаленная от пиноли. Получены графики формы 
направляющей станины относительно общей прямой (рис. 1) и графики отклонения формы 
направляющей от прямолинейности (рис. 2) 
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Рис. 1. Графики формы направляющей станины относительно общей прямой  
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Рис. 2. Отклонениее формы направляющей от прямолинейности 
 

Анализ полученных данных показал, точность выставки станка на фундаменте составляет 
0,18/1000, что превышает допускаемые отклонения 0,02/1000. По остальным основным 
параметрам точности станок SKODA W200 соответствует требованиям ГОСТ. 

Испытания станка на статическую жесткость включали определение деформаций основных 
узлов станка, в первую очередь тех, которые влияют на относительное положение инструмента 
и заготовки. Данные испытания не ставили своей целью получение исчерпывающих 
характеристик упругой системы станка. В задачу данных испытаний входило определение 
жесткости «шпиндельной группы» станка, как наиболее податливого элемента системы. 

Под «шпиндельной группой» понимается комплекс устройств, включающий: выдвижной 
шпиндель, его опоры, полый шпиндель и его опоры. Определяли характеристика жесткости 
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«шпиндельной группы» в направлении одной координатной оси Y при двух значениях вылета 
расточного шпинделя L=1500 мм и L=925 мм. 

Получены графические зависимости деформации шпинделя от нагрузки (рис 3). Линейная 
аппроксимация полученных данных показала хорошую достоверность: для зависимости (см. 
рис 3) график 1 - N=9634,6·δ, R2=0.9982, график 2 - N=8511,8·δ, R2=0.9997, где N - нагрузка, Н; δ 
- деформация шпинделя, мкм. 

Рис. 3. Зависимости деформации шпинделя от нагрузки: 1 - 
при вылете расточного шпинделя L=1500 мм; 2 - при вылете 
L=925 мм 

 

Значение жесткости расточного шпинделя при 
вылете L=925 мм более 8,3 Н/мкм следует признать 
очень хорошим. Оно свидетельствует о качественной 
посадке расточного шпинделя в направляющих втул-
ках и отсутствии зазора. Остаточной деформации не 
обнаружено. Зависимость деформации от нагрузки 

при L=1500 мм показала, что коэффициент жесткости составил J = 9,67Н/мкм. Остаточная де-
формация 0,02 мм. 

При испытаниях на холостом ходу два измерительных датчика устанавливались на 
шпиндельной бабке. Датчик 1 фиксировал колебания в горизонтальной плоскости, датчик 2 - 
колебания в вертикальной плоскости. Последовательно снимались показания датчиков при 
различных частотах вращения шпинделя: от n=4 мин-1 до n=550 мин-1. В качестве примера на 
рис. 4 представлена одна из осциллограмм, полученная с датчика 1, установленного на фланце 
приводного двигателя при n=100 мин-1. В качестве диагностического параметра обычно 
используется спектрограмма скорости, получаемая в результате быстрого преобразования 
Фурье. Результаты такой обработки осциллограмм записи холостого хода при n=100 мин-1, 
полученные с двух датчиков, представлены на рис. 5. 

 

  
 

Рис. 4. Осциллограмма записи холостого хода  
при  n=100 мин-1 (датчик 1 установлен  
на шпиндельной бабке) 

Рис. 5. Спектр виброскорости холостого хода при n=100 мин-1 

 

К сожалению, однократные измерения не позволяют диагностировать износ элементов 
кинематики привода, они позволяют сделать предварительное заключение о наличии или 
отсутствии серьезных дефектов. Анализ полученной информации позволяет утверждать, что 
главный привод станка на момент испытаний не имеет серьезных дефектов. Этот вывод 
базируется на том, что спектры виброскорости при всех частотах вращения шпинделя не 
содержат значительных пиков в области низких частот. Пики в области частот 200…300 Гц 
связаны с собственной частотой расточного шпинделя при заданном вылете. Можно 
рекомендовать провести ревизию щеточного узла двигателя (наличие высокочастотной 
составляющей в спектрах). Свободные колебания расточного шпинделя вызывались ударным возбуждением. 
Датчиками, установленными на шпинделе, регистрировали свободные затухающие колебания. 
Пример одной из таких «растянутых по оси времени» осциллограмм представлен на рис. 6. На 
осциллограмме, полученной при вылете шпинделя L=300 мм, отчетливо видно присутствие 
двух частот: низшей, наблюдаемой в форме биения и существенно более высокой, 
определяемой колебаниями собственно расточного шпинделя. Обработка подобных 
осциллограмм позволяет определить первую собственную частоту и логарифмический 
декремент (параметр демпфирования).  
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Рис. 6. Осциллограмма собственных 
колебаний расточного шпинделя (L=925mm). 

Рис. 7. Граница области устойчивости станка SKODA W200 при 
обработке конструкционной стали: а – при вылете расточного 
шпинделя L=925 мм; б – при вылете L=1500 мм  

 

Анализ графиков (рис. 7) показывает, что изменение динамических параметров системы 
уменьшило предельное значение глубины резания с 8 до 4,5 мм. 

Выводы. Базовые узлы и детали станка мод. SKODA W200 имеют незначительный 
износ. По основным показателям точности он соответствует нормам. Отклонение ряда 
показателей от нормативных вызвано погрешностями установки станка на фундаменте. 
(0,18/1000 в продольном направлении). Станина выставлена неудовлетворительно, очень 
большая вогнутость. Необходимо выставить станину на фундаменте. Фундаментную плиту 
станка необходимо выставить по уровню к горизонту.  

При перемещении ползуна на длину 1500мм происходит разворот шпиндельной бабки 
относительно направляющих стойки (пиноль со шпиндельной бабкой уходит вниз):  

шпиндельная бабка зажата зажимами – 0,01 мм;  
шпиндельная бабка не зажата зажимами – 0,05 мм.  
Испытания на холостом ходу показывают, что главный привод не имеет существенных 

механических дефектов. Шпиндельная группа станка имеет хорошую жёсткость и 
виброустойчивость, что позволяет использовать станок при широком варьировании 
технологических режимов обработки. Шпиндельный узел станка находится в хорошем 
состоянии и не требует вмешательства для ремонта и настройки.  

Расчет границ устойчивости произведён на основании текущего состояния станка, которое 
следует признать хорошим и соответствующим техническим данным станка. Система 
управления станка требует замены. Электрическая часть приводов является морально 
устаревшей и требует замены. Необходимо установить на станок цифровую индикацию с 
памятью. На станке необходимо провести модернизацию приводов и электрошкафа.  

При обследовании станка была измерена температура в помещении t=12C, для 
качественной работы станка данная температура не является оптимальной, рекомендуемая 
температура t=18C. 
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СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ, УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ЗА 2011 р.  

 

Проведено порівняльний аналіз виробничого травматизму на підприємствах гірничо-металургійного комплексу 
України за 2011-2010 рр.  

 

Протягом останніх п'яти років на підприємствах ГМК України намітилася стійка тенденція 

                                                 
. Єжов В.В., Шатохіна Н.В., 2012 
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зниження кількості нещасних випадків виробничого характеру. Так, у 2011 р. на підприємствах 
гірничо-металургійного комплексу України сталося 684 випадків загального травматизму проти 
911 випадків у 2010 р., у яких постраждало 692 особи (у 2010 р. - 930), з них 32 випадки зі 
смертельними наслідками (у 2010 р. - 35), у яких постраждало 32 особи (у 2010 р. - 35). 
Протягом 2011 р. сталося 6 групових нещасних випадків (у 2010 р. - 10), під час яких 
постраждало 14 осіб (у 2010 р. – 29), у тому числі 2 особи – смертельно (у 2010 р. - 3). В 
порівнянні з 2010 р. загальна кількість нещасних випадків зменшилася у 2011 р. на 33,2 %. Як і 
у минулі роки, значна частина нещасних випадків сталася на металургійних та 
гірничодобувних підприємствах. 

Дані про кількість нещасних випадків на підприємствах ГМК України за 2011 рік наведено 
на рис. 1. 

Рис. 1. Стан виробничого травматизму 
(кількість нещасних випадків) на підприємс-
твах ГМК України у 2011 р. 

 

Протягом 2011 р. на 
металургійних підприємствах було 
зафіксовано 8 нещасних випадків зі 
смертельним наслідком (у 2010 р. - 
15), на гірничовидобувних - 9 
випадків (у 2010 р. - також 9), на 
трубних підприємствах - 1 випадок 
(у 2010 р. не було), на феросплавних 
підприємствах - 1 випадок (у 2010 р. 
не було), на коксохімічних 

підприємствах - 1 випадок (у 2010р. - 3), на вогнетривких підприємствах - 1 випадок (у 2010 р. також 
1), на підприємствах кольорової металургії - 1 випадок (у 2010 р. не було), на інших підприємствах ГМК 
України - 10 випадків (у 2010 р. - 7). 

Коефіцієнт частоти загального травматизму у 2011 р. на підприємствах ГМК складає 1,6 (у 
2010 р. - 1,96). Порівняно з 2010 р. коефіцієнт частоти зменшився на 22,5 %. Коефіцієнт 
частоти загального травматизму на металургійних підприємствах становить 2,2 (у 2010 р. - 2,4), 
на гірничодобувних підприємствах – 2,7 (у 2010 р. - 3,1). 

Коефіцієнт тяжкості загального травматизму у 2011р. на підприємствах ГМК складає 48 (у 
2010 р. - 42). Порівняно з 2010 р. коефіцієнт тяжкості збільшився на 12,5 %. Коефіцієнт 
тяжкості загального травматизму на металургійних підприємствах становить 43,2 (у 2010 р. - 
41,8), на гірничодобувних підприємствах - 34,1 (у 2010 р. - 29,3). 

У результаті аналізу загального виробничого травматизму за 2011 р. визначено розподіл 
нещасних випадків за видами подій, який наведено на рис. 2, та розподіл нещасних випадків за 
причинами травмування, який наведено на рис. 3. 
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Рис. 2. Стан виробничого травматизму на підприємствах ГМК України за 2011 р.  

за видами події, що привела до травмування 
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Рис. 3. Стан виробничого травматизму на підприємствах ГМК України за 2011р.  

за причинами,  що привели до травмування 
 

Аналіз нещасних випадків за 2011 р. за причинами показав, що з технічних причин 
сталося 7,2 % усіх травм на підприємствах ГМК. Серед технічних причин переважають 
незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, споруд, засобів виробництва, у т.ч. 
незадовільний технічний стан виробничих об'єктів та незадовільний технічний стан засобів 
виробництва, конструктивні недоліки, недосконалість засобів виробництва, та недосконалість, 
невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу тощо. 

Вага організаційних причин – 88,9 %. Серед організаційних причин переважають: 
порушення трудової та виробничої дисципліни, у т.ч. невиконання посадових обов'язків та 
невиконання вимог інструкцій з ОП, особиста необережність, порушення вимог безпеки під час 
експлуатації обладнання, залучення до виконання робіт працівників не за спеціальністю та 
порушення технологічного процесу тощо. З психофізіологічних причин відбулося 3,9 % 
нещасних випадків. 

Внаслідок ураження електричним струмом у 2011 р. загинуло 8 осіб, унаслідок дії 
рухомих предметів та деталей - 6 осіб, падіння постраждалого - 4 особи, падіння, обвалення 
предметів, породи - 3 особи, у ДТП загинуло 2 особи, унаслідок раптового погіршення стану 
здоров’я, що призвело до смерті на підземних роботах - 2 особи, унаслідок дії підвищених 
температур загинула 1 особа. 

Частіше за інших у 2011 р. травмувався технологічний персонал - 55,8 % всіх травм, 20,1% 
випадків відбулося з ремонтним персоналом, 17,0 % - з робітниками допоміжних професій. 
Частка травмованих ІТП і спеціалістів складає 7,1 % травм. 

За стажем роботи постраждалих нещасні випадки в 2011 р. розподіляються наступним 
чином: частина травмованих працівників, що мають стаж до 1 року, становить 15,5%, від 1 р. до 
5 років - 30,8 %, від 5 років до 10 років - 27,4 %, від 10 років до 20 р.в - 18,2 %, та понад 20 
років - 8,1 %. 

За віком постраждалих нещасні випадки, що сталися у 2011 р., розподіляються наступним 
чином: частина травмованих працівників, що мають вік 18-20 років, становить 1,1 %, 20 - 30 
років - 32,4 %, 30-40 років – 25,3 %, 40-50 років - 24,4 %, і понад 50 років - 16,8%. 

З усієї наявності машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів 2540 (0,95 %) не 
відповідають нормативним актам про охорону праці, 33520 (12,5%) вичерпали передбачений 
паспортом ресурс роботи. 2,2 % технологічних процесів не відповідають вимогам нормативних 
актів про охорону праці, а мають сертифікат 49,2 % процесів. З усієї кількості будівель та 
споруд 5,6 % не пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів, а технічний 
стан 1,3 % будівель не відповідає будівельним нормам, 0,06 % будівель знаходяться у 
аварійному стані. 
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В умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюють 78,7% від усього 
персоналу, який обслуговує машини та устаткування. Забезпеченість санітарно-побутовими 
приміщеннями та обладнанням у 2011р. достатня.  

Результати проведеного аналізу свідчать, що, незважаючи на постійне зменшення 
середньоспискової чисельності працівників підприємств ГМК України, викликане спадом 
виробництва, частотні показники та показники важкості травматизму змінюються дуже 
повільно. Це дозволяє зробити висновок, що ефективність працеохоронних заходів, які 
розробляються та впроваджуються на промислових підприємствах, недостатня для значного 
зниження ризику травмування працівників. Значна вага організаційних причин, що привели до 
травмування, зокрема невиконання посадових обов'язків та невиконання вимог інструкцій з 
охорони праці свідчить про те, що працівники необережно відносяться до власного здоров’я та 
безпеки, що свідчить про необхідність подальшого вдосконалення системи навчання 
працівників підприємств з питань охорони праці. Невиконання посадових обов’язків в частині 
недостатнього контролю за технічним станом виробничих об'єктів та території також значно 
підвищує ризик травмування працівників, особливо у зимовий період. 

Для зниження рівня виробничого травматизму та підвищення безпеки праці необхідно: 
виконати технічне переозброєння галузі, удосконалити технологічні процеси з метою 

виведення робітників з небезпечних зон; 
при проведенні атестації робочих місць особливу увагу звертати на технічний стан споруд, 

будівель, обладнання, засобів захисту; 
систематично аналізувати стан охорони праці з доведенням результату до безпосередніх 

виконавців; 
постійно контролювати розробку та здійснення профілактичних заходів щодо найбільш 

травмонебезпечних операцій та обладнання; 
забезпечити на підприємствах жорсткий контроль за дотриманням графіків огляду і 

ремонту будівель, споруд, обладнання, засобів захисту; 
підвищити ефективність системи всіх видів внутрішнього контролю за достатністю заходів 

з безпеки праці на стадіях підготовки виробництва та його здійснення; 
підвищити рівень знань працівників з охорони праці, застосовуючи сучасні методики 

навчання та інструктажу з використанням наглядних посібників, тестів, тощо; розробити нові 
методи ведення пропаганди безпеки праці, направлені на виховання у працівника почуття 
самозбереження, відповідальності за своє здоров'я та безпеку інших; 

розробити профілактичні заходи по зміцненню трудової та виробничої дисципліни, 
активізувати роботу щодо попередження нещасних випадків у стані сп'яніння. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА РОТОРА  
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ ПРЯМОМ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ 
 

Анализируется степень влияния величины эксцентриситета на ударное значение электромагнитного момента 
при пуске АД способом его прямого включения в сеть. На основе проведенного анализа разрабатываются 
рекомендации по уменьшению пускового момента.  

Ключевые слова: Эксцентриситет, максимальное значение электромагнитного момента, асинхронный 
двигатель, прямое включение в сеть. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В последнее время все 
большее внимание уделяется диагностированию электромеханического оборудования, в част-
ности асинхронных двигателей, с целью предупреждения внезапных отказов, а также улучше-

                                                 
 Осадчук Ю.Г., Сёмочкин А.Б., Федотов В.А., Касаткина И.В., 2012 
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ния технико-экономических показателей их использования. Известно, что в результате дли-
тельной работы изнашиваются подшипники ротора, из-за чего изменяется зазор АД.  

Анализ исследований и публикаций. В результате обзора литературных источников 
можно сделать вывод, что теоретические исследования влияния эксцентриситета ротора АД на 
режим работы осуществлялись: 1) в Оренбургском университете (Россия) под руководством 
Н.Г. Никияна, 2) в ДонНТУ (Украина) под руководством Г.Г. Рогозина, 3) в Амиркабирском 
технологическом университете (Иран) под руководством H. Meshgin-Kelk. Исследования в 
основном сосредотачивались на выявление факта и степени эксцентриситета с помощью 
косвенных методов без разборки машины, а также расчета индуктивностей взаимоиндукции и 
рассеяния АД в функции эксцентриситета.  

В частности, установлено [1], что в результате значительного эксцентриситета ротора 
коэффициент полезного действия АД снижается на 2,8 %, максимальный и пусковой моменты 
уменьшаются в пределах 20 и 8 % соответственно, скольжение увеличивается на 10 %. В [2] 
показано, что с появлением эксцентриситета возрастает коэффициент мощности cos. 

В результате обзора доступных литературных источников можно констатировать, что в 
основном исследования неравномерности зазора связаны с показателями статических режимов 
АД (КПД, соs, характерные точки механической характеристики). Результаты исследований 
связи динамических параметров АД с неравномерностью зазора вообще не представлены. В 
[2,3] показано, что взаимоиндуктивность между статором и ротором и индуктивности 
рассеяния обмоток статора и ротора в функции эксцентриситета ротора значительно меняются. 
Отсюда очевидно следует, что картина магнитного потока должна заметно измениться в 
активной стали и воздушном зазоре АД. 

Постановка задачи. Поэтому особый интерес представляет собой поведение АД при 
изменившейся картине магнитного потока, особенно в первые мгновения прямого пуска. 
Известно, что ударные электромагнитные моменты включения АД при его прямом пуске в 
общем случае неблагоприятно влияют как на приводимый механизм, так и на двигатель. 
Поэтому авторами статьи была поставлена задача определить, не возрастает ли указанный 
ударный момент АД от наличия эксцентриситета ротора, чтобы потом в дальнейшем оценить 
возможный ущерб от его воздействия, и, по необходимости, разработать технические 
рекомендации по уменьшению негативных последствий от этого момента. 

Изложение материала и результаты. Исследования выполнялись методом 
математического моделирования прямого пуска АД. Для моделирования использовалась 
математическая модель АД, записанная в трехфазной системе координат [4], только (в отличие 
от симметричной модели) в исследуемой модели коэффициенты взаимоиндукции между 
обмотками статора и ротора записывались (например, для фаз А и а)  

)cos())sin((   ttLLL Poom , 

где о - скорость вращения основного магнитного потока; р - скорость вращения ротора;  - 
угол между осями симметрии обмоток А (статора) и а (ротора),  - угол между осью симметрии 
обмотки А и направлением вектора магнитного потока, Lo - среднее значение коэффициента 
взаимоиндукции (то есть номинальное при симметричном зазоре АД); L - максимальное 
отклонение коэффициента взаимоиндукции. 

Указанное представление коэффициента взаимоиндукции предполагает, что 
рассматривается динамический тип эксцентриситета (в отличие от статического), когда ротор 
АД имеет некоторый люфт, и величина зазора непрерывно (со скоростью магнитного поля 
статора) меняется по расточке статора. 

Объектом исследования в данной работе являлся асинхронный двигатель типа АО2-52-4 с 
параметрами: Uн = 220 В; Рн = 10 кВт; Мн = 65.4 Нм; Iн =19 А; nн =1460 об/мин; Jдв = 0.09 кгм2; 
2р = 4; fн = 50 Гц; rs = 0,45 Ом; rr = 0,7 Ом; индуктивность рассеяния статора ls = 0,0043 Гн; 
индуктивность рассеяния ротора lr = 0,0043 Гн; взаимоиндуктивность Lm = 0,1045 Гн; н = 
88,5%; cos = 0,87; Ммах/Мном = 2; Iп/Iн = 7. 

В результате исследования на этой модели указанного АД с эксцентриситетом ротора 80 % 
были получены следующие графики переходных процессов: 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 243 

  
Рис. 1. Скорость при пуске двигателя  

с эксцентриситетом 80% 
Рис. 2. ЭМ момент при пуске двигателя  

с эксцентриситетом 80% 

 
Рис. 3. Ток статора при пуске двигателя с 

эксцентриситетом 80% 
Рис. 4. Скорость при пуске исправного двигателя 

 

Ниже для сравнения представлены те же самые графики для той же машины при тех же 
условиях, только без эксцентриситета ротора. 

 

 
Рис. 5. ЭМ момент при пуске исправного двигателя Рис. 6. Ток статора при пуске исправного двигателя 

 

Проведем сравнительный анализ вышеприведенных графиков. Из сопоставления графиков 
скорости (рис. 1,4) видно, что номинальная скорость двигателя достигается за время, меньшее 
на треть (за 250 о.е. против 350 о.е.). На первый взгляд это является положительным моментом. 
Однако при сравнении графиков электромагнитных моментов (рис. 2,5) можно увидеть, что 
пиковое значение этого момента при наличии эксцентриситета 80 % достигает величины 13.11 
о.е., что более чем в три раза превышает пиковое значение в ходе нормального режима (3,87 
о.е.). Почти все время пуска пиковый электромагнитный момент при эксцентриситете 
превышает аналогичный при нормальном режиме. Этим и объясняется, почему пуск 
неисправного АД сокращается по времени, по сравнению с исправным. 

Рассмотрим теперь в более крупном масштабе графики тока статора и электромагнитного 
момента в установившемся режиме.  

Проанализируем графики рис. 7,8. Видно, что в установившемся режиме мгновенные зна-
чения электромагнитного момента все время изменяются (пульсируют). Форма графика тока 
(см. рис. 7) настолько специфична, что после экспериментальной проверки теоретических ре-
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зультатов ее можно будет рекомендовать как диагностический параметр для выявления нерав-
номерности воздушного зазора. В качестве диагностического параметра можно также исполь-
зовать вибрации. Колебания электромагнитного момента (см. рис. 7) идут с частотой 125 Гц, и 
при отсутствии иных процессов, идущих в АД с этой частотой, эту вибрационную частоту 
можно использовать как полезный для диагностики сигнал 

Выводы и направление дальнейших исследований. Появление эксцентриситета ротора в 
АД приводит к значительному возрастанию величин ударного электромагнитного момента при 
прямом пуске АД в сеть. Это неблагоприятно влияет на двигатель и механизм, снижая срок их 
службы. Для идентификации факта наличия эксцентриситета ротора можно использовать 
форму тока статора и частоту вибрации машины. Эти сигналы можно использовать как 
указатели на возможное наличие изменяющегося зазора АД.  

 

 
Рис. 7. График электромагнитного момента в 

установившемся режиме при эксцентриситете ротора 
80% 

Рис. 8. График тока статора в установившемся режиме 
при эксцентриситете ротора 80% 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ  
АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ РОЗРІДЖЕННЯМ ПУЛЬПИ  
ПРИ ПОДРІБНЕННІ ПІСКІВ ДВОСПІРАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА 

 

Обґрунтовано принцип автоматичного керування розрідженням пульпи при подрібненні піскового продукту з 
використанням впливу за витратою пісків та змінного задаючого діяння по співвідношенню руда/вода. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Подрібнення міцних 
залізних руд в Україні здійснюють з використанням технологічної схеми, де кульовий млин 
подрібнює піски двоспірального класифікатора, працюючи у замкнутому циклі по продукту з 
другої спіралі. У таких складних технологічних умовах кульовий млин, що несе основне наван-
таження, працює без підтримання необхідного значення розрідження пульпи. При цьому не 
забезпечується найбільш ефективне використання молольних тіл, футерівки, електричної 
енергії, транспортування рідкого матеріалу, що приводить до значних економічних збитків. Це 
не узгоджується з вимогами законодавства України про ресурсозберігаючі технології в 
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енергетиці, промисловості та, зокрема, в гірничій галузі. Дана публікація спрямована на 
розв’язання поставленої задачі, тому тема її є актуальною. Матеріали для даної статті отримані 
при виконанні науково-дослідної роботи “Система комп’ютерної ідентифікації співвідношення 
тверде/рідке при подрібненні пісків класифікатора” (державний реєстраційний номер 
0107U005470). 

Аналіз досліджень та публікацій. Системи автоматичної стабілізації розрідження пульпи у 
кульових млинах з циркулюючим навантаженням першої стадії подрібнення руди для даного циклу 
не підходять. Для кульових млинів, що подрібнюють піски класифікатора, запропоновано один 
пристрій [1], однак його використання ускладнюється можливістю забивання каналу в процесі 
експлуатації. Авторами даної публікації запропоновано підхід реалізації інформаційного пристрою 
[2], однак принцип автоматичного керування таким об’єктом ніхто не розробляв. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування принципу автома-
тичного керування розрідженням пульпи у кульових млинах, що подрібнюють піски 
двоспіральних класифікаторів. 

Викладення матеріалу та результати. У системі автоматичного керування розрідженням 
пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора в якості регульованого об’єкта 
виступає приймальний пристрій завиткового живильника разом з пісковим жолобом 
класифікуючого апарата. У роботі [3] показано, що здійснити принцип керування за 
відхиленням співвідношення руда/вода у приймальному пристрої К(Р/В)П від заданого значення 
К(Р/В)З у даному об’єкті не можливо. 

Враховуючи, що витрата пісків у двоспіральному класифікаторі в часі змінюється занадто 
повільно і тиск у магістралі подачі води практично не змінюється, можливо організувати 
змішаний принцип керування процесом. Рівень пульпи в приймальному пристрої завиткового 
живильника однозначно визначається витратою пісків у пісковому жолобі при певній незмінній 
подачі води. За цих умов середнє значення рівня пульпи буде однозначно визначати 
продуктивність по пісках і співвідношення руда/вода. Однак при такому керуванні 
співвідношення руда/вода буде відповідати заданому значенню лише на початку процесу. При 
незмінній витраті води і, наприклад, зростанні витрати пісків показник К(Р/В)П буде 
збільшуватись. Це збільшення можна обмежити певним зростанням рівня ΔНС і К(Р/В)П подачею 
ще однієї додаткової витрати води. Зростання К(Р/В)П на ΔК(Р/В)П можливо компенсувати без 
запізнювання подачею невеликої кількості регульованої води безпосередньо в завантажувальну 
горловину млина. Принцип такого керування реалізовано на рис. 1. 

Рис. 1. Реалізація комбінованого принципу автоматич-
ного керування співвідношенням руда/вода у кульовому 
млині 

При такому керуванні можливо отримати ви-
соку якість за умов допустимої похибки 
вимірювання параметрів. Засіб ідентифікації пови-
нен забезпечувати отримання співвідношення ру-
да/вода у приймальному пристрої завиткового жи-
вильника та середнього значення рівня пульпи у 
ньому з похибками, що не перевищують допустимі 
для даних процесів значення. 

Враховуючи пропорційну залежність між 
об’ємною продуктивністю пульпи у пісковому 

жолобі класифікатора і її рівнем НС у приймальному пристрої [4] і використовуючи значення 
НС і КР/В, можливо здійснити інваріантне управління співвідношенням руда/вода при незмінній 
об’ємній витраті води в пісковий жолоб QVВЖ = const і позбавитись від негативного впливу 
транспортного запізнювання [5]. 

Автоматичне керування можливо здійснити так. У початковому режимі при мінімальних 
витратах пісків можна подавати найменшу, але незмінну, кількість додаткової води у пісковий 
жолоб. При цьому повна інваріантність забезпеченою не буде, оскільки витрата пісків може 
змінюватись. При збільшенні витрати пісків відносно мінімального значення КР/В буде 
збільшуватись, однак буде зростати і середнє значення рівня пульпи у приймальному пристрої 
завиткового живильника. Певне прирощення рівня пульпи ΔНП відповідає зростанню об’ємної 
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витрати пульпи на ΔQVПП у пісковому жолобі, що відбулося за рахунок зростання витрати 
пісків. Такий стан об’єкта дозволяє додати певну витрату води у пісковий жолоб ΔQVВП=const 
для зменшення КР/В ближче до заданого значення. Однак, при подачі ΔQVВП=const ще зросте 
рівень пульпи у завитковому живильнику. Оскільки в такій технологічній ситуації по значенню 
НП подальшу подачу води ΔQVВП=const здійснювати вже не можливо, дозвіл на подачу 
додаткової витрати води ΔQVВП=const повинен формуватися з врахуванням різниці ΔКР/В = 
ΔК(Р/В)Ф -ΔК(Р/В)З між фактичним і заданим значенням співвідношення руда/вода, яка може бути 
прийнятою незмінною, тобто ΔКР/В=const. Такий підхід дозволяє підтримувати розрідження 
пульпи у приймальному пристрої завиткового живильника, виключаючи запізнення і забезпе-
чуючи нормальні умови його роботи. 

Якщо витрата пісків дещо зменшиться, то КР/В у приймальному пристрої завиткового 
живильника також зменшиться, тому таке регулювання буде здійснюватися з похибкою в межах 
±ΔКР/В, яка визначає число ступеней подачі додаткової води. Така похибка підтримання КР/В не є 
кінцевою, її можливо зменшити практично до нуля другим контуром регулювання з подачею 
невеликої кількості води безпосередньо у завантажувальну горловину кульового млина. У 
випадку значного зменшення витрати пісків рівень пульпи у приймальному пристрої завиткового 
живильника ще буде залишатися значним у наслідок поступання додаткової води, а її 
розрідження стрімко буде падати, що при певній ситуації створить стан, коли ΔКР/В змінить знак. 
Цю ознаку керуючого діяння можна використати для відключення подачі додаткової води. Таким 
чином можна реалізувати кілька ступеней керування розрідженням пульпи у приймальному 
пристрої завиткового живильника. 

Фактичне значення співвідношення руда/вода у завитковому живильнику дорівнює 

  вvввpvpфВР QQК / ,     (1) 

де Qvp, Qvвп - відповідно об’ємна витрата руди і води у пульпі; δр, δв – відповідно густина руди і води. 
Об’ємна витрата пульпи 

vввvpvп QQQ  , Cvп kHQ  .     (2) 

Різниця між заданим і фактичним значенням співвідношення руда/вода дорівнює 

   вvввpvpзВРВР QQКК  // ,     (3) 

звідки витрата води у пульпі 

  ВРзВР

vp

в

p
vвв КК

Q
Q

// 





.     (4) 

У рівнянні (4) об’ємну витрату руди можна подати 

vввCvввvпvp QkН-QQQ  .     (5) 

Підставимо в (4) рівняння (5) і після перетворення отримаємо 

   рВРЗВРв

Cр
vвв КК

kН
Q







//

.     (6) 

З виразу (6) видно, що для визначення витрати води у пісковому жолобі необхідно знати 
рівень пульпи НС у приймальному пристрої завиткового живильника і фактичне значення 
співвідношення руда/вода або    фВРзВРВР ККК ///  . Процес будемо вести так, щоб К(Р/В)ф 

було більшим К(Р/В)з, тоді ВРК /  завжди буде мати від’ємний знак. Тоді залежність (6) прийме 
вигляд, що визначає фактичну витрату води у пульпі 

   рВРЗВРврvввп ККQ   //CkН ,    (7) 

де ВРК /  - повна поточна різниця заданого і фактичного значення показника, 
ідентифікованого у приймальному пристрої завиткового живильника, яка є функцією часу. 

Повна об’ємна витрата води у пульпі буде при 0/  ВРК , тобто 

  рЗВРв

р
vвв К

Q






/

CkН
 .     (8) 

Витрата доданої води у пульпу для забезпечення заданого значення К(Р/В)з буде дорівнювати  

vввпvввvвв QQQ   .      (9) 
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Залежності (7), (8) і (9) дозволяють організувати систему автоматичного керування витрати 
доданої води у кульовий млин для забезпечення заданого співвідношення руда/вода К(Р/В)з на 
його вході. По відомому значенню рівня пульпи НС у приймальному пристрої завиткового жи-
вильника за залежністю (8) визначаємо повну витрату води у пульпі (при К(Р/В)з) Qvвп. За 
відомими в ту ж мить часу НС і К(Р/В)ф за формулою (7) визначаємо фактичну витрату води у 
пульпі Qvвпф. Різниця цих значень у дану мить часу може слугувати завданням на автоматичне 
керування витратою води у завантажувальну горловину кульового млина 

Q(vвв)з=Qvвп-Qvввп.     (10) 
Отже, система автоматичного керування співвідношенням руда/вода у кульовому млині, 

що подрібнює піски класифікатора, повинна містити два контури – контур інваріантного регу-
лювання розрідження пульпи у приймальному пристрої завиткового живильника і контур авто-
матичного регулювання подачі води у горловину кульового млина. Функціональна схема авто-

матичного регулювання співвідношення руда/вода 
у кульовому млині показана на рис. 2. 

Рис. 2. Функціональна схема системи автоматичного керуван-
ня співвідношенням руда/вода у кульовому млині, що подрібнює 
піски класифікатора: ЗСМ - задавач співвідношення руда/вода, що 
забезпечується на вході кульового млина; НЕ1…НЕn - логічні еле-
менти «НЕ»; П1-1…Пn-n - амплітудні підсилювачі; ПЕ1…ПЕn, 
ПЕ1-1…ПЕn-n, ПЕн1, ПЕн1-1 - порогові елементи; І1…Іn, І1-1…Іn-
n - логічні елементи «І»; ЧМ1…ЧМn, ЧМ1-1…ЧМn-n - чекаючі 
мультивібратори; ПП1…ППn, ПП1-1…ППn-n - підсилювачі 
потужності; ЕК1…ЕКn - електромагнітні клапани; ЗС - задавач 
співвідношення; ДС - датчик співвідношення руда/вода в приймаль-
ному пристрої завиткового живильника; ДР - датчик рівня пульпи; 
ПТ - перетворювачі тиску; ЗГР - задавач густини руди; ОБ - обчис-
лювальний блок; АР - автоматичний регулятор; ВМ – виконавчий 
механізм; Р - редуктор; ПМ - перетворювальний механізм; РО - 
регулювальний орган; ВВ - витратомір води 

На підставі аналізу режимів інваріантного управління розрідженням пульпи у 
приймальному пристрої завиткового живильника кульового млина МШР 4,05,0 виконано 
математичне моделювання процесу. Параметри моделювання процесу подачі додаткової води 
у пісковий жолоб класифікатора при зміні витрати пісків наведені у табл.1. 

З даних табл. 1 видно, що для забезпечення автоматичного інваріантного керування 
співвідношенням руда/вода у приймальному пристрої завиткового живильника необхідно у 
пісковий жолоб класифікатора подавати воду вихідним каналом та за допомогою п’яти 
автоматично керованих додаткових каналів. Вихідний канал повинен забезпечувати незмінну 
продуктивність 82,1 м3/год, а додаткові канали відповідно - 11,3;12,9;14,7;16,7;19,0 м3/год. 
Витрата води через магістраль подачі її у кульовий млин змінюється у межах 3,85…26,4 м3/год. 
Ця витрата води автоматично регулюється відповідно задаючому діянню, яке автоматично 
формується і змінюється у межах, що відповідають кожному окремому засобу подачі рідини у 
пісковий жолоб класифікатора. Алгоритмічна схема цифрового  формування сигналу  у контурі 
автоматичного керування витратою води у кульовий млин показана на рис. 3. Цей алгоритм 
доцільно реалізувати цифровими засобами системи автоматичного керування співвідношенням 
руда/вода у кульовому млині, що подрібнює піски класифікатора, зокрема, обчислювальним 
блоком ОБ (2) з залученням даних К(Р/В)З, НС, δР, ΔК’(Р/В)З. 

Таблиця 1 
Параметри моделювання процесу подачі додаткової води у пісковий жолоб класифікатора при зміні витрати пісків 

Витрата води у 
кульовий млин, 

м3/год 

Витрата 
пісків, 
т/год 

Витрата 
пісків, 
м3/год 

Засоби подачі води у 
пісковий жолоб 
класифікатора 

Витрата води 
через окремий 
засіб подачі, 

м3/год 

Сумарна 
витрата води у 

пісковий 
жолоб, м3/год min max 

238,0 72,2 Вихідний канал 82,1 82,1 3,85 13,8 
271,0 82,1 1-й додатковий канал 11,3 93,4 4,37 15,7 
308,4 93,4 2-й додатковий канал 12,9 106,3 5,0 17,9 
350,9 106,3 3-й додатковий канал 14,7 121,0 5,7 20,4 
399,3 121,0 4-й додатковий канал 16,7 137,7 6,4 23,2 
454,4 137,7 5-й додатковий канал 19,0 156,7 7,4 26,4 
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Для подачі додаткової води у пісковий жолоб класифікатора слід застосувати патрубки з 
вказаною в табл. 1 пропускною здатністю і з вентилями для регулювання витрати і 
електромагнітними клапанами з фіксуванням положення для перекривання магістралі. 

Рис. 3. Алгоритмічна схема визначення витрати доданої води Q(VВД)З, що 
виступає змінним задаючим діянням нелінійної цифрової системи автоматич-
ного керуванням витратою води у кульовий млин 

 

Для подачі води у кульовий млин слід застосувати 
магістраль, що включає відрізок трубопроводу, регулювальний 
клапан з таким же стандартним умовним діаметром та 
магнітно-індуктивним витратоміром 8045. Компоновка вузлів 
кульового млина дозволяє здійснити подачу різниці води у за-
вантажувальну горловину млина за схемою: вихідний патрубок 
- регулювальний орган - проміжний патрубок - витратомір води 
- магістраль. Тоді довжина проміжного патрубка буде самою 
короткою - сім діаметрів трубопроводу. Розрахунки показують, 
що для забезпечення нормального функціонування системи 
автоматичного керування подачею води у кульовий млин 
умовний діаметр регулювального органа повинен дорівнювати 
50 мм. Такий же умовний діаметр повинні мати вихідний і 
проміжний патрубки та витратомір води і магістраль. 

Аналіз показав, що найбільш ефективною для даних умов 
керування подачею води у кульовий млин буде релейна систе-
ма з ідеалізованим релейним елементом. Такий релейний еле-
мент можливо реалізувати на контролері. Він спрацьовує і 
відпускає практично при однаковому сигналі на вході та може 
спрацьовувати при занадто низьких рівнях сигналу QB.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Таким 
чином, враховуючи особливість регульованого об’єкта, що полягає у пропорційній залежності 
між об’ємною продуктивністю пульпи у пісковому жолобі класифікатора і її рівнем у прий-
мальному пристрої завиткового живильника та повільності зміни витрати пісків у двоспіральному 
класифікаторі і практичній незмінності тиску у магістралі подачі води, обґрунтовано принцип авто-
матичного керування розрідженням пульпи при подрібненні піскового продукту. Відповідно даному 
принципу керування автоматична система повинна вміщувати контури інваріантного регулювання 
розрідження пульпи у приймальному пристрої у функції витрати пісків, блок формування змінного 
задаючого діяння та релейний регулятор витрати води безпосередньо у кульовий млин з 
ідеалізованим релейним елементом. За умов допустимої похибки визначення рівня пульпи та 
співвідношення руда/вода таке автоматичне керування забезпечує високу якість стабілізації регульо-
ваного параметра. 

Дані дослідження відкривають перспективу створення системи автоматичного керування 
розрідженням пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПУЧЕНИЯ ПОЧВЫ  
ОТ ВЫСОТЫ СВОДА ОБРУШЕНИЯ ПОРОД В ГОРНОЙ ВЫРАБОТКЕ 
 

Выполнен анализ зависимости глубины дезинтеграции пород в почву выработки от высоты свода обрушения 
пород. Полученные данные сравнены с натурными измерениями. По результатам сделаны выводы о необходимости 
предотвращения опускания кровли при борьбе с пучением почвы выработок.  

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Одной из причин уменьшения сечения 
выработки является «пучение почвы». Под термином «пучение» подразумевают значительные 
деформации пород почвы, которые проявляются в виде их перемещения вовнутрь выработки. 
Борьба с пучением является одной из главных задач в угледобывающей промышленности. 

Анализ исследований и публикаций. Существует несколько гипотез, объясняющих причи-
ну выдавливания пород в горных выработках: 

набухание пород под действием влаги [1]; 
увеличение объема пород в зоне неупругих деформаций вследствие их пластического раз-

рыхления [1-3]; 
выпирание пород под влиянием опорного давления в боках выработки[1,2]; 
вязкое течение пород в результате неравновесного состояния массива в почве выра-

ботки [1,3,4]. 
Достаточно детально задача определения давления на крепь со стороны почвы выработки 

была впервые решена П.М. Цимбаревичем [2]. При этом считается, что механическая сторона 
явления пучения идентична выпиранию сыпучего грунта под действием нагрузки, передаю-
щейся на почву через два штампа [1,2]. При этом допускается, что породы разрыхлены и не 
имеют сцепления, а высота столба пород, формирующего усилия выпирания в почве, равна 
H1=h+b, где h - высота выработки, b - высота свода обрушения пород. 

По данной схеме теоретически можно выразить глубину зоны распространения сдвижения 
пород в почву [2] 
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где хо - глубина зоны распространения сдвижения пород в почву; H1 - высота столба пород, 
формирующего усилия выпирания в почве; ρ - угол внутреннего трения породы. 

Порода на глубине более хо, находится в состоянии равновесия, а на глубине менее хо - в 
состоянии выдавливания в выработку. 

Зависимость (1) достаточно сильно зависит от значения угла внутреннего трения пород ρ, зна-
чение которого детально рассмотрено в [5]. Геометрически (1) можно выразить прямой (рис. 1). 

Изложение материала и результаты ис-
следований. Проанализируем данные, полу-
ченные в выработках шахт Западного Донбасса 
[6], на предмет обнаружения зависимости 
между опусканием кровли и поднятием почвы. 

По данным [6] процесс конвергенции был 
изучен в выработках шахт «им. Героев Космо-
са» и «им. Ленинского Комсомола. Украины». 
Все выработки находились вне зоны влияния 
очистных работ. Сведения о глубине и вме-
щающих породах сведены в табл. 1.  

При выполнении измерений на замерных 
сечениях были измерены: поднятие почвы, смещение в замках крепи и внедрение стоек в поч-
ву. По этим данным можно получить опускание пород кровли, суммируя смещение в замках и 
внедрение стоек крепи в почву. Кроме того, можно узнать высоту дезинтеграции пород в кров-

                                                 
 Халимендик. Ю.М., Барышников А.С., 2012 
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лю (прогнозируемый свод обрушения пород), через учет коэффициента разрыхления пород по 
формуле С.Г. Авершина [7] 

h=m/k-1,       (2)  
где т - вынимаемая мощность или величина опускания пород, м; к - коэффициент увеличения 
пород в объеме, к =1,25 [7]. 

Таблица 1 
Данные о выработках и вмещающих породах 

 

Выработка 

Глубин
а 

заложе
ния Н, 

м 

Непосредст
венная 
кровля 

Основная кровля 
Непосредстве
нная кровля 

Основная 
кровля 

Средняя 
прочность 
окружающих 
пород на 
одноосное 
сжатие σсж, МПа 

ш. "им. Героев Космоса"   

1141-й 
бортовой штрек 

360 19 

1116-й 
бортовой штрек 

420 14 

1019-й сборный 
штрек 

400 12 

ш. "им. Ленинского 
Комсомола Украины" 

 

802-й сборный 
штрек 

540 

Аргиллит 
или 

алевролит, 
m до 1 м 

Аргиллито-
алевролитовая 

толща с прослой-
ками угля или 

песчаника 

Аргиллит 
типа 

"кучерявчик"
, m=0,1-0,9 м 

Аргиллито
-

алевролит
овая толща 

17 

Примечание: прочность углей составляет 30…35 МПа и во всех случаях выше прочности вмещающих пород. 
 

Угол внутреннего трения пород для каждого случая определим по формуле [4] 










 


сж

arctg

 2

)1(21  ,    (3) 

где γ - объемный вес покрывающей толщи; γ=2,5 т/м3=0,025 МН/м3; Н - глубина залегания по-
род, м; ψ - коэффициент хрупкости. Для аргиллитов и алевролитов средней плотности в соот-
ветствии с [3,8] ψ = 0,33; σсж - прочность породы на одноосное сжатие, МПа 

Полученные данные сведем в табл. 2. 
Как видно, угол внутреннего трения пород на-

ходится в пределах 16-19. 
Данные развития процесса конвергенции, по-

лученные по выработкам, отобразим в виде гра-
фиков (рис. 2-5) 

Теперь построим графики зависимости вели-
чины пучения пород почвы от величины опуска-
ния кровли (синий цвет), а также от рассчитанной 

по формуле (2) высоте свода обрушения (красный цвет).  

  
Рис. 2. Развитие процесса конвергенции 1141-го 
бортового штрека во времени 

Рис. 3. Развитие процесса конвергенции 1116-го 
бортового штрека во времени 

Таблица 2 
Опредение угла внутреннего трения пород 

Выработка 
Угол внутреннего 
трения пород ρ, 

град 
1141-й бортовой штрек 19 
1116-й бортовой штрек 16 
1019-й сборный штрек 16 
802-й сборный штрек 16 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 251 

Кроме того, нанесем на график теоретически описанную формулой (1) зависимость глуби-
ны дезинтеграции пород в почву от высоты свода обрушения для угла внутреннего трения по-
род ρ= 16 (зеленый цвет) и 20 (фиолетовый цвет). 

 

 
Рис. 4. Развитие процесса конвергенции 1019-го 
сборного штрека во времени 

Рис. 5. Развитие процесса конвергенции 802-го сборного 
штрека во времени 

 

   
 
Как видно из графиков, имеем практически пропорциональную линейную зависимость 

между величиной пучения пород почвы и опусканием пород кровли. Построенная зависимость 
величины пучения от прогнозируемой высоты свода обрушения совпадает с теоретической 
закономерностью, которая выражается формулой (1). 

Выводы. 1. Анализ натурных измерений в выработках шахт Западного Донбасса, 
находящихся вне зоны влияния очистных работ, подтверждает, что опускание кровли приводит 
к увеличению высоты свода обрушения над выработкой, а, следовательно, к увеличению 
объема выдавливаемых в выработку пород. данную теорию.  

2. На основании изложенного можно утверждать, что, для эффективной борьбы с пучением 
пород почвы, должна стоять задача предотвращения опускания кровли горных выработок, 
которая может решаться с помощью анкерования кровли. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ КАМЕРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ДАНИХ 
НА ПІДПРИЕМСТВАХ КРИВБАСУ 
 

Наведено основні напрямки роботи в програмних комплексах, які використовуються на підприємствах 
Кривбасу. Виконано порівняння характеристик програм, визначені основні їх недоліки та переваги.  

 

Постановка проблеми. Автоматизація геодезичних обчислень є актуальною темою і 
необхідна в усіх галузях робіт, де використовується обробка результатів геодезичних 
вимірювань. Програми, які були розроблені кілька років тому, являються вже застарілими, на 
зміну їм прийшли більш точніші, ефективніші, удосконалені програмні комплекси. На 
сьогоднішній день перед фахівцем постає проблема правильного вибору того чи іншого 
програмного комплексу. Тому саме для подолання такої проблеми пропонується здійснити 
порівняльний аналіз спеціалізованих програмних комплексів на підприємствах Кривбасу. 

Зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями. На сьогоднішній день 
існує безмежно велика кількість програмного забезпечення, кожна з яких відповідає 
конкретному виду діяльності. Є велика кількість інститутів, які розробляють і вирішують 
питання щодо поліпшення якості та надійності програмного забезпечення. Тісно співпрацюючи 
з кваліфікованими спеціалістами дані інститути, враховуючи побажання фахівців, кожен день 
удосконалюють засоби обробки геодезичних вимірювань. 

Виклад матеріалу дослідження. Камеральна обробка результатів геодезичних вимірювань 
є однією з найважливіших частин процесу з отримання координат пунктів геодезичної мережі, 
але - це лише один аспект проблеми. Насправді, камеральна обробка результатів потрібна, 
практично, для будь-яких геодезичних робіт: починаючи від робіт з будівельної геодезії, і за-
кінчуючи обробкою вимірювань в  тріангуляції, полігонометрії, трилатерації та інших геодези-
чних опрацюваннях. Якщо при роботах будівельної геодезії обсяг робіт з камеральної обробки 
відносно невеликий, то при камеральній обробці результатів вимірювань тріангуляції та інших 
високоточних геодезичних робіт обсяг обчислень стає дуже значним. Це пов'язано зі специфі-
кою даних робіт. Висока точність вимагає спеціальних методів як проведення власне вимірю-
вань, так і камеральної обробки їх результатів, застосування спеціальних методів вирівнюван-
ня, введення великої кількості поправок. Це, природно, породжує за собою певні проблеми, ос-
новні з яких - недопущення помилок і тривалий час самої обробки із-за її великого обсягу. Хоча 
всі процеси обробки побудовані так, щоб максимально знизити ризик появи помилок (тут по-
значається вплив великого досвіду геодезистів: процеси побудовані таким чином, щоб відразу 
помітити «некоректний» результат і вчасно знайти і виправити помилку), але так як виконав-
цем робіт є людина, то, іноді, не можливо повністю гарантувати відсутність помилок. Звичай-
но, потім вони будуть виявлені і виправлені, але сам процес пошуку може зайняти чимало часу. 
Коли камеральну обробку виконує людина з великим досвідом проведення подібних робіт, то 
ризик подібних помилок знижується, зменшується і час, необхідний для проведення обробки 
[1].  Коли подібну роботу виконує людина, що не має подібного досвіду, то ризик, навпаки, в 
                                                 
.  Паламар А.Ю., 2012 
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багато разів зростає, тому постає питання про автоматизацію геодезичних обчислень. Практика 
показала переваги подібного підходу, в даний час ручна обробка результатів геодезичних вимі-
рювань зустрічається рідко. 

В Україні сьогодні спеціалістами використовується велика кількість програмних продуктів 
для розв’язання інженерн-геодезичних задач. На сьогоднішній  день підприємства Кривого Ро-
гу приділяють найбільшу перевагу таким програмам, як CREDO, Digital. Саме ці  

програмні комплекси в порівнянні з програмою Інвент-град є на сходинку вищими за 
рівнем якості, ефективності, надійності використання. Нижче наводиться короткий аналіз мож-
ливостей таких засобів та вимог, що до них пред’являються. 

Програма RGS 5.0 (розробка фірми «Румб», Москва) призначена для рішення всіх видів 
геодезичних завдань, існує можливість виведення результатів рішення для візуалізації в Авто-
кад 2000 (i), Топокад й CAD Relief та роботи в середовищі Windows 98/NT/2000. 

Програмний комплекс ТОПОКАД (мінімальна версія) призначений для створення цифро-
вих моделей місцевості (ЦММ) і великомасштабних топографічних планів масштабів 1:500 - 
1:5000 у середовищі Автокада (Map, LDD) 2000(i). Основна ідея Топокада - стандартні знаки в 
стандартному середовищі. Пакет дозволяє відмалювати всі стандартні вітчизняні топографічні 
умовні знаки - точечні, лінійні й площадні. На виході можна отримати цифрові моделі (конди-
ційні топоплани), які можуть використовуватись у ГІС, так і проектувальниками. 

CAD PROTECTOR – захист dwg-файлів. Захист dwg-файлів як від редагування, так і від 
перегляду – досить актуальне завдання. Це потрібно як спеціалістам, які створюють топоплани 
у середовищі Автокада, так і спеціалістам різноманітних креслень – планувальних, будівель-
них, машинобудівних. 

Комплекс ПЛАНІКАД (рис. 1) використовується для проектування генеральних планів і 
вертикального планування об'єктів промислового призначення, міської забудови й спеціальних 
об'єктів у середовищі Автокада (Map) 2000(i). Одержувані за допомогою пакета креслення по-
вністю відповідають вимогам ДЕРЖСТАНДАРТ 21.508-93 «Правила виконання робочої доку-
ментації генеральних планів підприємств, споруджень і житло-цивільних об'єктів» [2]. 

Рис. 1. Робоче вікно програми Планікад 
 

Програмний комплекс Інвент-град - являється мо-
гутньою системою для обробки геодезичної і 
кадастрової інформації. Нова версія Інвент-град для 
Windows є подальшим розвитком однойменної сис-
теми для MS-DOS, яка впродовж багатьох років з 
успіхом експлуатувалася на багатьох проектно-
вишукувальних підприємствах України. Система 
Інвент-Град (рис. 2) може застосовуватися при 
створенні державного геодезичного обґрунтування, 
виробництві інженерних вишукувань, побудові 

кадастрових систем, геодезичному забезпеченні 
будівництва, виробництві маркшейдерських робіт 

тощо. За результатами зрівняння геодезичних мереж виконується оцінка точності визначення 
пунктів й їхніх елементів.  

Рис. 2. Робочий екран програми Інвент-град 
 

Використання загального каталогу пунктів проек-
ту на район робіт забезпечує автоматичний зв'язок 
окремих геодезичних мереж, дозволяючи розглядати 
геодезичне обґрунтування проекту як єдине ціле. 

Метою вивчення особливостей обробки геоде-
зичних даних у системі CREDO_DAT 3.0 є освоєння 
роботи із системою на конкретних прикладах. Для 
роботи із системою не потрібно мати спеціальних 
комп'ютерних знань. Досить мати мінімальний досвід 
роботи в операційній системі Windows і володіти ос-
новними навичками по створенню, копіюванню й 
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збереженню каталогів (папок) і файлів [3]. 
Виконаний аналіз сучасних спеціалізованих програмних комплексів автоматизації 

камеральної обробки інженерно-геодезичних даних на підприємствах Кривбасу дозволив 
сформувати таблицю, за допомогою якої фахівець буде мати можливість переглянути 
порівняльний аналіз та впевнитися у вірному рішенні щодо вибору того чи іншого програмного 
комплексу. CREDO_DAT 3.0 призначена для автоматизації камеральної обробки інженерно-
геодезичних даних. Дана програма виконує ряд важливих функцій, а саме : 

Камеральна обробка інженерно-геодезичних вишукувань. 
Обробка геодезичних даних при проведенні геофізичних розвідувальних робіт. 
Підготовка даних для створення цифрової моделі місцевості (ЦММ) інженерного призначення. 
Створення та коректування ЦММ інженерного призначення на основі даних вишукувань та 

існуючих карт матеріалів. 
Формування креслень топопланів і планшетів на основі створеної ЦММ, експорт даних по 

цифровій моделі місцевості в системи автоматизованого проектування та геоінформаційні 
системи. 

Обробка лабораторних даних інженерно-геологічних вишукувань. 
Створення і корегування цифрової моделі геологічної будови майданчика або смуги вишукувань. 
Формування креслень інженерно-геологічних розрізів і колонок на основі цифрової моделі 

геологічної будови місцевості, експорт геологічної будови розрізів в системи автоматизованого 
проектування. 

Маркшейдерське забезпечення процесу видобування корисних копалин. 
Проектування генеральних планів об'єктів промислового, цивільного і транспортного 

будівництва. 
Підрахунок обсягів земляних робіт. 
Проектування профілів зовнішніх інженерних комунікацій. 
Проектування нового будівництва та реконструкції автомобільних доріг. 
Проектування транспортних розв'язок. 
Рішення задач проектування залізниць. 
Ведення чергових планів територій і промислових об'єктів. 
Геодезичне забезпечення будівельних робіт. 
Призначення та функціональні можливості системи Digitals. Дана програма входить у 

програмний комплекс "Дельта". Програми комплексу захищені електронним ключем Guardant 
Hardlock [4]. Програма призначена для обробки польових вимірів полігонометричних мереж 
(теодолітної зйомки) і тахеометричної зйомки Крім того, за допомогою зовнішнього модуля 
зрівняння можна виконувати строге зрівняння геодезичних мереж різної топології, включаючи 
тріангуляцію, трилатерацію, нівелювання й інші геодезичні побудови. Введені дані 
зберігаються у внутрішньому форматі *.GDS. Результати обчислень можна вивести у вигляді 
відомості зрівняння мереж полігонометрії й теодолітних ходів, відомості обчислення координат 
й оцінок висот тахеометричної зйомки, і експортувати у формат Digitals *.DMF. Програма 
дозволяє імпортувати дані з файлу, отриманого з реєстратора ряду електронних тахеометрів, 
перегляд вимірів в упорядкованому виді з можливістю редагування отриманих даних, 
збереження даних. У програмі можна будувати плани та обчислювати площі ділянок, у тому числі внутрішніх 
контурів, що включаються в облік, створювати й редагувати (змінювати властивості) пунктів, 
ліній і відрізків контурів. При роботі в програмі формуються відомості окремих земельних 
ділянок. Забезпечено можливість вставки й модифікації об'єктів з інших додатків. При 
створенні креслення Користувач може редагувати його оформлення - змінювати рамку, тексти, 
фігури, умовні знаки тощо . У результаті роботи програми формується:  

державний акт на земельну ділянку;  
план меж землекористування;  
схема прив'язок вершин кутів повороту меж землекористування;  
різні відомості. 
Програма також відкриває й записує карти в популярних форматах Autocad DXF/DWG, 

ArcGIS Shape, MapInfo MID/MIF, Microstation DGN, Panorama TXF й інших. Digitals прямо від-
криває растри, які мають геодезичну прив'язку у форматах GeoTIF, ArcInfo World File й 
MapInfo TAB.  
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Графічне ядро програми використається в цифрових фотограмметричних станціях Delta, 
відомих в усім світі. Дозволяє створювати векторні топографічні плани й карти в умовних 
знаках. Сполучає векторні карти й растрові зображення, такі як, результати аерокосмічної 
зйомки, ортофотоплани, скановані карти й схеми. Дозволяє накопичувати сотні тисяч об'єктів в 
одній карті. Не висуває особливих вимог до системи. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Для підвищення ефективності 
виробництва  на підприємствах Кривбасу особливе місце займають питання покращення 
ефективності використання та відтворення основних засобів автоматизації. 

На підприємствах Кривбасу використовуються найновітніші програмні комплекси. З 
кожним роком з розвитком технологій вдосконалюються засоби обробки інформації 
геодезичних даних, що дає змогу як можна точніше опрацьовувати об’єкти спостереження. На 
рисунку зображені підприємства на яких користуються даними програмами. 

З даної схеми програмних комплексів можна зробити висновок, що більш розповсюджений 
програмний комплекс: Digitals, Credo та AutoCad, а також оперативна система MS Office.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Програмні комплекси, що використовуються на підприємствах Кривбасу 
 
 
 

Практична робота даного аналізу програмних комплексів на підприємствах Кривбасу поля-
гала в обробці одного і того ж самого теодолітного і нівелірних ходів, тахеометричної зйомки і 
нівелірного ходу. Результати спостережень показали, що на сьогоднішній день підприємства 
Кривого Рогу приділяють найбільшу перевагу таким програмам, як CREDO, Digital, Інвент-
Град та Exel.  
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Таблиця 1 
Аналіз сучасних спеціалізованих програмних комплексів автоматизації камеральної обробки 

інженерно-геодезичних даних на підприємствах Кривбасу 

Саме ці програмні комплекси є на сходинку вищими за рівнем якості, ефективності, 
надійності використання тому, що: 

PRIVATEX  
характеристики 

CREDO Topocad FieldWorks Digitals ІНВЕНТ-ГРАД 

Розробники (CREDO-Dialogue) SMT Datateknik Intergraph 
програмний 

комплекс "Дельта" 
Германія 

Операційна система 
Всі програмні комплекси 

Linyx та 
Windows3.1/95/NT, 

98,2000 

Windows 3.1/95/NT Windows 3.1/95/NT Windows 3.1/95/NT Windows 3.1/95/NT 

Графічна середа Не запрошується Не запрошується MicroStation + формат TXT и GBD 
Оперативна пам’ять 16,5 12 16 14 13 
Об’єм пам’яті, Мб 9 15 35 13 20 
Російський варіант + + - + + 
Графічний формат Особистий gds Особистий ТОР Особистий FLD + + 

Імпорт полюсних 
вимірів 

Не підтримується Geotronics,Leica,Psion + + 
TOTALSOKKIA 

STATION LEIС, TA-
3M GEOTRONICS,. 

Редактор результатів 
вимірів 

+ + + + 
виконується в 
електронних 

таблицях 
Імпорт результатів 

супутникових 
спостережень 

ELTA, SDR LEICA 
TOPCON 

Всі формати Всі формати 

Імпортують з 
електронного 
тахеометра, 

ELTA, SDR LEICA 
TOPCON 

GBD, файлу IN4 

Обробка Довільні мережі 
Одиночний хід 5 типів, 

зворотня засічка. 
Довільні мережі  

для обробки 
топографо-

геодезичних і 
кадастрових робіт Зрівняння по МНК Не підтримується - + + + 

Контроль грубих 
помилок 

+ + + + + 

Польове кодування 
об’єктів 

- кодування точених 
об’єктів 

 
Лише символ та текст 

 
Шар, умовні знаки, 

атрибути 

 
Символ, текст 

 

 
Символ, текст 

 

 
Шар, умовні знаки, 

атрибути 

- ломаних лінійних 
об’єктів 

+ + + + + 

- з’єднань + + + + + 

- кривих функції + 
+ 
 

+ + + 

Графічний редактор + + - + + 

Структуризація 
графічних об’єктів 

Підтримується шар, а 
останнє лише ввімкнути 

і вимкнути 
Шар ,колір,тип ліній 

Шар, колір, тип 
ліній 

Шар, колір, тип 
ліній 

Шар, колір, тип 
ліній 

Складання умовних 
знаків 

+ + + + + 

Російські умовні 
знаки 

+ + + + + 

Побудова ЦМП напівавтоматичне напівавтоматичне 
Напівавтоматичне 

по кодам точок 
напівавтоматичне напівавтоматичне 

Побудова 
горизонталей 

автоматичне автоматичне автоматичне автоматичне автоматичне 

Складання «твердих» 
копій 

Відкривати копії в 
AutoCad (DFX) 

Прилади, які 
підтримують систему 
Windows 

Прилади, які 
підтримують 
систему Windows 

Прилади, які 
підтримують 

систему Windows 

Прилади, які 
підтримують 

систему Windows 

Експорт даних 
експорт даних по 
цифровій моделі 

місцевості 

AutoCad (DFX), 
DWG 

Через DGN 
MikroStation в інші 
такі, як: Intergraph, 

DXG DWG 

експорт у формат 
Digitals *.DMF 

із розширенням in4 
у форматі ASCII 

Побудова профілю, 
обчислення об’ємів 

Не використовується 
Додаткові модулі Profile 

та Volume 
Пакет SiteWorks + + 
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інвент-град виконує обробку теодолітних ходів лише тоді, коли вихідні точки ходу знахо-
дяться по краям, на відмінну від CREDO, Digital які обчислюють не лише всі теодолітні ходи, а 
й мають спеціальні програми, які автоматично опрацьовують польові журнали і переносять 
результати до програмних комплексів, де виконується подальша робота; 

інвент-град опрацьовує лише прості нівелірні ходи, що не скажеш про інші програми, 
які виконують розробку всіх нівелірних мереж. 

Кожна з програмних комплексів виконує ті, функції які були закладені при її розробці. 
Наприклад, програмний комплекс Інвент-град,  призначений для кадастрових робіт і є однією з 
перших програм, що протягом багатьох років з успіхом застосовувалась на багатьох проектно-
інженерних підприємствах, де вона являється найкращим програмним комплексом. Вона 
забезпечує автоматизовану обробку результатів топографо-геодезичних робіт по встановленню 
меж землекористувань і визначенню площ при інвентаризації земель. Програма CREDO 
призначена для автоматизації камеральної обробки польових інженерно-геодезичних даних.  

Програма Digital призначена для обробки польових вимірів полігонометричних мереж 
(теодолітної зйомки) і тахеометричної зйомки. Digitals забезпечує автоматизацію геодезичних 
робіт від обробки польових вимірів до створення обмінних файлів, кадастрових планів. Не 
вимагає додаткових програм, таких як Autoсad або MapInfo. Створює графічні й текстові 
документи на основі шаблонів, що набудовують, дозволяючи максимально автоматизувати 
процес і легко адаптувати його під будь-які вимоги. Програму вже багато років використають 
тисячі організацій по всій Україні й за її межами. Підприємства Укргеодезкартографії 
створюють карти у форматі Digitals DMF. Це дозволяє легко обмінюватися цифровими картами 
без втрати їхнього змісту й оформлення. 

В Digitals можливо зрівнювати теодолітну й тахеометричну зйомку, створювати 
топографічні й спеціальні карти й плани, накопичувати кадастрову базу даних, будувати моделі 
рельєфу й моделювати горизонталі, розраховувати площі й об'єми, переглядати карти в 
тривимірному виді, використовувати супутникові знімки, ортофотоплани й скановані карти, 
створювати текстову й графічну документацію. 

Digitals уміє все те, що й будь-яка інша землевпорядна програма, а також дещо, чого інші 
програми робити не можуть, наприклад: завантажувати супутникові знімки з Google Maps й 
Virtual Earth. 

Маючи підключення до Інтернет і карту будь-якої території у відомій системі координат, 
можна автоматично завантажити растрову основу прямо в карту. Знімки завантажуються 
«відразу» і трансформуються в потрібну проекцію (СК63, СК42, тощо.). Це дозволяє легко 
контролювати просторове положення кадастрових обмінних файлів й інших об'єктів. Зйомка 
всієї території земної кулі доступна з дозволом від 15 до 0.6 м. 

Кожний програмний комплекс виконує свою функцію, тому судити про вибір конкретного 
програмного комплексу об’єктивно не можливо. Фахівець повинен  користуватися наступними 
критеріями, а саме легкість у використанні, наявність фінансової можливості та інструктивним 
вимогам. 
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АДАПТИВНАЯ САУ ГИДРОЦИКЛОНОМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ 
 

Предложен подход к описанию трудноформализуемых нелинейных процессов внутри гидроциклона через 
аналогию поведения частиц твердой фазы пульпы в ультразвуковом поле для моделирования сепарационной 
характеристики в САУ на основе векторного регулятора 

Ключевые слова: разделительные процессы, моделирование, ультразвуковое поле, нелинейные системы. 
  

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Развитие систем 
автоматического управления (САУ) направлено на разработку адаптивных систем, 
позволяющих обеспечить требуемое качество установившихся и переходных режимов работы 
управляемых систем для нелинейных объектов, при различных начальных условиях и 
ограничениях. Широко распространенные линейные регуляторы работают только на линейной 
или линеаризованной части характеристик с использованием линейных законов управления. В 
то же время известно, что нелинейные законы управления во многих случаях обеспечивают 
лучшее качество и более широкий диапазон управления. При создании САУ процессом 
классификации измельченной руды в гидроциклоне следует учитывать трудности проведения 
прямых измерений в турбулентном потоке пульпы в режиме реального времени и 
эмпирический характер зависимостей, основанных на параметрах питания, слива и песков 
гидроциклона.  Анализ исследований и публикаций. В работе [1] нелинейная модель кривой 
эффективности разделения гидроциклона представлена в виде комбинации линейных 
субмоделей. Предложено рассматривать данную кривую за основу при формировании заданий 
регулирования. Очевидно, что для технологического процесса характеризующегося 
нелинейностью, инерционностью и нестационарностью объекта управления, его оптимизация 
будет существенно ограничена возможностями линейных регуляторов.  

В работе [2] предложен принцип создания систем автоматического управления с 
применением нелинейных регуляторов, основанный на измерении векторной ошибки с 
использованием преобразования Гильберта, а также методика настройки коэффициентов 
регулятора по действительной и мнимой составляющих векторной ошибки в переходном 
режиме работы. Сложность математического описания трудноформализуемых нелинейных процессов 
разделения пульпы в турбулентном потоке гидроциклона обуславливает необходимость 
создания косвенных моделей. В работе [3] предложено использовать аналогию разделения 
пульпы под действием центробежных сил с подобным процессом разделения в поле 
высокоэнергетичного ультразвука, а для моделирования сепарационной характеристики - 
поведение частиц твердой фазы пульпы в ультразвуковом поле. 

Цель исследований. Задачей исследований является оценка возможности использования 
радиационного давления высокоэнергетического ультразвука для определения характеристики 
эффективности классификации рудной пульпы в гидроциклоне при формировании 
управляющего воздействия нелинейным регулятором в адаптивной САУ. 

Изложение материала и результаты. Устойчивость и требуемое качество САУ, 
спроектированной на основе линейной модели, гарантируется лишь в малой, четко не 
определенной области заданного режима. При больших отклонениях от заданного режима 
требования к качеству могут не выполняться и САУ может быть неустойчива. Если заданный 
режим является функцией времени, то линеаризованная модель становится нестационарной и, 
как следствие, анализ и синтез САУ не намного упрощается. Способы синтеза линейных САУ, 
основанные на обычной линеаризации, позволяют получить только линейные законы 
управления. В то же время известно, что нелинейные законы управления во многих случаях 
обеспечивают лучшее качество управления. 

Поэтому, в последние годы усилия разработчиков САУ направлены на проектирование не-
линейных пропорционально-интегрально-дифференциальных- (Н-ПИД) регуляторов, позво-

                                                 
.  Моркун В.С., Радионов В.М., 2012 
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ляющих достичь требуемых свойств САУ для реальных объектов управления в данном случае 
САУ гидроциклоном-классификатором. 

Сложность математического описания трудноформализуемых нелинейных процессов в 
турбулентном потоке гидроциклона из-за отсутствия эффективных способов измерения теку-
щих показателей в процессе работы, обуславливает необходимость создания прогнозирующих 
адаптивных моделей, основанных на измерениях входных и выходных характеристиках 
объекта управления. 

В работе [3] для моделирования сепарационной характеристики предложено использовать 
аналогию разделения частиц твердой фазы пульпы под действием центробежных сил 
гидроциклона с разделением по гранулометрическому составу в поле высокоэнергетичного 
ультразвука. Под действием высокоэнергетического ультразвука на пульпу, в результате 
вызванного им радиационного давления, происходит изменение гранулометрической 
характеристики твердой фазы пульпы в контролируемой зоне. При увеличении интенсивности 
высокоэнергетического ультразвука от нуля до определенного значения и постоянной скорости 
потока пульпы в эту зону могут быть смещены все или только определенные классы крупности 
измельченного материала. 

Для того, чтобы экспериментально оценить влияние смещения частиц под действием 
мощного ультразвука, необходимо определить изменение ультразвукового сигнала частоты  в 
направлении, перпендикулярном движению пульпы.  

Сформируем два сигнала по результатам измерения интенсивности или амплитуды 
зондирующей ультразвуковой волны. Один сигнал определим по ослаблению ультразвука 
интенсивности I в чистой воде Iо и пульпе Iv без воздействия высокоэнергетического 
ультразвука 
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где (r,v) - сечение ослабления ультразвука частотой  на твердой частице радиуса r; F(r) – 
функция распределения частиц по крупности; R - радиус зоны измерений; L - расстояние между 
источником и приемником ультразвукового сигнала; W - концентрация твердой фазы в пульпе;  

Другой - при наличии радиационного давления на частицы пульпы 
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где ),(~  r  - функция распределения по плотности частиц радиуса r;  - коэффициент, 

зависящий от частоты ультразвука;  - усредненная по плотности и крупности частиц величина; 
t - время воздействия ультразвука. 

Найдем отношение этих сигналов 
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Эта величина, как видно из выражения (3), зависит от интенсивности ультразвукового 
поля, времени воздействия и распределения частиц по плотности и размерам. 

Поскольку время воздействия мощного ультразвука зависит от скорости движения пульпы 
вдоль оси X, то t  h/V. Таким образом, изменяя взаимное расположение зондирующего канала 
и ультразвукового поля, можно изменять время воздействия t, а интенсивность ультразвукового 
поля сказывается, в основном, на значении . 

Выбор интенсивности и частоты мощного ультразвука, расположения зондирующего 
канала осуществляется на основании максимальной чувствительности величины S1/S0 к 
изменению плотности частиц. 

Характеристическая функция [3]  
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является функцией крупности частиц твердого в пульпе Таким образом, измеряя интенсивность 
ультразвукового сигнала I0 при прохождении им фиксированного расстояния в пульпе <>, 
дисперсию D и вычисляя параметр S, можно определить содержание контрольного класса 
крупности твердого, например -74 . На рис. 1 приведена расчетная зависимость S = f(-74). 

Характеристика эффективности классификации рудной 
пульпы в гидроциклоне фактически задается вектором в 
пространстве состояния: концентрация твердой фазы пуль-
пы, ее гранулометрический состав и давление в питающем 
патрубке гидроциклона, создаваемое насосной станцией [4].  

В работе [2] рассмотрен принцип разработки систем 
управления основанный на определении векторной ошибки 
регулирования. Векторная ошибка САУ определяется как 
векторная разность значений вектора уставки и вектора вы-
хода объекта регулирования, что автоматически позволяет 
учесть запаздывания-опережения в замкнутом контуре ре-
гулирования и неизвестный порядок объекта. Изменение 

управляющего сигнала предложенного регулятора основано на учете модуля и фазы векторной 
ошибки на каждом такте регулирования. 

Сложные САУ с множеством связанных входов-выходов должны создаваться на основе алго-
ритмов, не требующих подробной априорной информации о многомерном объекте управления и 
способных выбирать оптимальную структуру и параметры управляющей системы (регулятора), 
основываясь на непрерывном измерении выходов и прогнозировании (вычислении) переменных 

состояния системы (рис. 2). 
На рис. 2 приняты следующие 

обозначения: r - вектор заданных ус-
тавок, е = r - yΣ - вектор ошибки регу-
лирования, u - вектор управляющих 
входов, у - вектор выходов объекта 
регулирования, зависящий от вектора 
переменных состояния х объекта ре-
гулирования, d - вектор возмущений 

(внешних или внутренних вследствие изменения параметров объекта), уΣ - измеряемый вектор 
выходов объекта регулирования под воздействием возмущений. Задачей данной САУ является 
минимизация целевой функции [2] 
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в которой учитывается как вектор ошибок регулирования e, так и характер регулирования, 
определяемый вектором выходов регулятора u (Т – интервал управления). 

Достижение целевой функции (5) для САУ с неполной информацией о многомерном объ-
екте управления возможно, если осуществлять идентификацию объекта управления и адапта-
цию регулятора последовательно на тактах интервала управления, улучшая целевую функцию 
на каждом последующем такте управления, с учетом изменения ошибки управления и парамет-
ров режима работы на предыдущих тактах. Для максимального использования «внешней» ин-
формации о характере процессов, протекающих в объекте управления, предлагается ввести оп-
ределение векторной ошибки САУ е, которая является функцией не только разности величин 

 
Рис. 1. Зависимость S = f(-74) 

 
Рис. 2. Многомерная САУ с неполной информацией 

об объекте управления 
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уставки r и выхода объекта регулирования под воздействием возмущений yΣ, но также и фазо-
вого (или временного) смещения, возникающего вследствие опережения-задержки в объекте 
регулирования е = r – y Σ = еR + jеI. При этом модуль векторной ошибки е, ее действительная еR 
и мнимая eI составляющие определяются в соответствии с геометрическими соотношениями [2]  

        sin       ;cos        ;cos2 I
222 yeyreryyre R

 

,  (6) 

где r - модуль вектора уставки, относительно которого определяется смещение выхода объекта, 
y∑

 - модуль выхода объекта регулирования, Δφ  фазовое смещение между изменением вектора 
уставки и вектора выхода объекта регулирования, которое для дискретных САУ может быть 
определено с использованием величины такта регулирования Δφ = кТк, где к - номер такта ре-
гулирования, Тк - величина такта регулирования. Таким образом, действительная часть вектор-
ной ошибки еR определяется значением в настоящий t момент времени без учета фазового сме-
щения, а мнимая часть векторной ошибки eI определяется значением при опережении (t+Δφ) 
или задержке (t-Δφ) изменения выхода объекта регулирования по отношению к изменению ус-
тавки. 

С учетом предлагаемого подхода целевая функция САУ с использованием введенной век-
торной ошибки регулирования может быть переопределе на в виде 
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Поскольку характеристика эффективности разделения гидроциклона наиболее универсально 
применима для описания процесса классификации целесообразно ее использование в качестве 
опорной для расчета управляющего воздействия нелинейных регуляторов адаптивной САУ.  

На рис. 3 представлена структурная схема САУ с векторным регулятором на основе преоб-
разования Гильберта. 

На рис. 3: G - генератор сигналов, 
C - регулятор, P - объект управления, 
HT - блок, вычисляющий на основе 
преобразования Гильберта разность 
мгновенных фаз для входных и выход-
ных сигналов, rk(t) - вектор заданных 
уставок, е(t) - вектор ошибок регулиро-
вания, u(t) - вектор управляющих вхо-

дов, у(t) - вектор выходов объекта регулирования, Δφmk - вектор разностей мгновенных фаз.  
Выводы. Использование нелинейных регуляторов для САУ гидроциклоном, 

использующих динамические эффекты высокоэнергетического ультразвука для идентификации 
разделительных процессов, является перспективным направлением описания и 
прогнозирования процесса классификации, синтеза алгоритма формирования управляющих 
воздействий на основе существующих методов измерения, эффективным способом достижения 
оптимальных показателей качества технологического процесса обогащения руды. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ  
ТА РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ  
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАР’ЄРНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 
 

Наведено результати досліджень з встановлення впливових факторів організаційного, технологічного та міне-
рально-ресурсного характеру на продуктивність кар’єрного автотранспорту різної вантажопідйомності. Встановлено 
область їх раціонального використання. 

 

Проблема та її зв'язок з науковим та практичним завданнями. Виробнича потужність 
видобувного підприємства визначається перш за все можливостями сировинної бази з видобут-
ку корисної копалини. Зважаючи на сучасний стан гірничих робіт та мінливість попиту на залі-
зовмістку продукцію гірничо-збагачувальних комбінатів, не завжди можливо забезпечити їх 
сировиною, навіть за існуючих умов, а тим більш при зростанні такого попиту. Це обумовлено 
тим, що глибина діючих кар’єрів сягнула більше 400 м, а досвід їх експлуатації за останні 
20 років накопичив значних проблем. Це перш за все недостатня забезпеченість кар’єрів таким 
сировинним ресурсом, як готові до виймання запаси руди, ускладнення технологічних транспо-
ртних схем, зношеність гірничотранспортного устаткування і зокрема автосамоскидів на 60-80 
%, що у підсумку значно вплинуло на збільшення собівартості видобутку і унеможливило ви-
конання виробничих програм навіть в межах проектних значень. 

Значної уваги потребують дослідження взаємозв’язків між організаційно-технологічними 
показниками експлуатації автотранспорту, ступенем забезпеченості сировинним ресурсом та 
виробничою потужністю кар’єру, що й визначило актуальність проблеми. 

Аналіз досліджень та публікацій. В сучасних умовах експлуатації залізорудних родовищ 
багато уваги приділяється дослідженням, які пов’язані з суто технічним станом технологічного 
автотранспорту, розробці та удосконаленню технологічних транспортних схем і вантажопото-
ків у кар’єрах [1,2], а виробнича потужність видобувного підприємства визначається здебіль-
шого гірничо-геологічними умовами, пропускною та провізною здатністю кар’єрних автодоріг 
[3]. Досліджень щодо комплексної оцінки організаційно-технологічного забезпечення виробни-
чої потужності кар’єру автотранспортом з урахуванням ступеня забезпеченості його готовим до 
виймання сировинним ресурсом практично не проводилися. Окрім того, такі дослідження ма-
ють бути здійсненні з урахуванням можливостей змінення технічного стану автопарку. 

Викладення матеріалу та результати. Внаслідок кризових явищ в економіці, що мали мі-
сце у 2008-2009 роках, ринок залізомісткої продукції значно зменшився. Це позначилося на по-
казниках роботи гірничо-видобувних підприємств. Необхідно зазначити, що більшість проблем 
гірничо-технологічного характеру, що виникли у 90-х роках минулого століття, мають місце й 
до сьогодні. Це перш за все значна заборгованість з розкриву, ускладнення технологічних 
транспортних схем у кар’єрах внаслідок порушень первісних (проектних) параметрів системи 
розробки, значна зношеність технологічного транспорту, який потребує оновлення, модерніза-
ції та капітального ремонту. Щодо використання транспорту у сучасних кар’єрах, то значного 
застосування ще з 70-х років минулого століття набув технологічний транспорт ВО «БелАЗ», 
який ефективно експлуатується й сьогодні. Поряд із зазначеними машинами, підприємствами 
поступово поповнюється автопарк автосамоскидами великої і дуже великої вантажопідйомнос-
ті таких концернів як Komatsu-Haulpak, Euclid-Hitachi, Caterpiller, Liebherr, Terex, Kress. 

На теперішній час автомобільний транспорт при вантажопідйомності самоскидів 130-220 т 
може забезпечити продуктивність кар’єру по гірничій масі до 200 млн т і більше. Проте можли-
вості автотранспорту не безмежні, особливо у надвеликих кар’єрах, якими є більшість залізо-
рудних кар’єрів Кривбасу. Сучасний етап розвитку відкритих гірничих робіт характеризується 
значною глибиною - більше 400 м. При таких глибинах продуктивність автотранспорту знижу-
ється у декілька разів, зростає енергоємність транспортного процесу і значно погіршується еко-
логічна ситуація у кар’єрі внаслідок чого простої устаткування сягають до 1000 год./рік. Із збі-
льшенням глибини кар’єрів знижується робочий ресурс автосамоскидів обумовлений підвище-
ним навантаженням на всі їх системи, зростає потреба у запчастинах, що разом приводить до 
збільшення частки витрат на автотранспорт до 55-60 % у загальній собівартості видобутку ко-
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рисної копалини, тому останнім часом активно проводяться дослідження з пошуку нових тех-
нологічних транспортних схем, що зменшують навантаження на автотранспорт, наприклад, 
крутопохилі автомобільні та конвеєрні підйомники. Разом з цим поза увагою залишаються пи-
тання з дослідження взаємозв’язків структури технологічного автотранспорту за типорозмір-
ним рядом, та його продуктивністю з умовами експлуатації, а саме: забезпеченістю готовими 
до виймання запасами руди, які розосереджені у кар’єрному просторі, показниками технічного 
стану та використання автопарку у кар’єрі. 

Ефективність роботи кар’єрного автотранспорту визначається наступними основними по-
казниками: продуктивністю (виробіткою) одного середньоспискового автосамоскиду за місяць, 
рік, весь період експлуатації до списання на одну спискову автотону; середньорічним пробігом 
та пробігом самоскиду до списання (ресурсом); собівартістю транспортування 1 т∙км гірничої 
маси. Одним з важливіших показників також є питомі витрати енергії на транспортування гір-
ничої маси (витрати дизельного палива). У зв’язку з більш жорсткими вимогами до екології при 
оцінці ефективності кар’єрного автотранспорту у порівнянні з іншими видами, необхідно вра-
ховувати також рівень екологічної безпеки, який тісно пов’язаний з енергоємністю транспорту. 

Техніко-економічні показники самоскидів залежать від умов експлуатації, що визначають-
ся в основному чотирма факторами: гірничотехнічним, дорожнім, організаційним (структурою 
підприємства та організацією транспортного процесу) і кліматичним. Оскільки забезпеченість 
кар’єру запасами руди готовими до виймання є складовою гірничотехнічного фактору, а їх роз-
ташування у кар’єрі значною мірою визначається й геологічними умовами розробки, тому ви-
никає необхідність у дослідженні взаємозв’язків продуктивності автосамоскидів від такої за-
безпеченості. На рис. 1 наведено графіки залежностей річної продуктивності однієї середньо-
спискової машини в роботі різної вантажопідйомності від забезпеченості кар’єру рудною сиро-
виною, готовою до виймання в умовах кар’єрів ПАТ  «ЦГЗК». 

Рис. 1. Графіки залежностей річної продуктивності Q автосамос-
кидів, т: 1 - 27; 2 - 30; 3 - 40; 4 – 75; 5 – 110; 6 – 120 від забезпеченості 
запасами руди   у кар’єрах ЦГЗК 

 

Аналіз графіків показує, що із збільшенням забезпе-
ченості, практично у всіх автосамоскидів продуктивність 
зменшується. Це значною мірою пояснюється розосере-
дженістю готових до виймання запасів у кар’єрному про-
сторі, а продуктивність кар’єру з видобутку корисної ко-
палини можна визначити за формулою, т 

 /)(12 min LhBBAK  ,    (1) 
де В,Вmin - відповідно нормальна та мінімально припус-
тима ширина робочої площадки, м; L - довжина активно-
го рудного фронту у кар’єрі, м; h - висота уступу, м;  - 
щільність корисної копалини, т/м3;  - забезпеченість 
кар’єру готовими до виймання запасами руди, міс. 

Очевидно, що на характер наведених залежностей значною мірою опосередковано вливає 
такий гірничотехнічний фактор, як довжина активного рудного фронту. Оскільки продуктив-
ність самоскидів визначається за обсягами перевезеної гірничої маси (руди і розкрив), а форму-
ла (1) включає в себе тільки рудні параметри, то необхідно зазначити, що розкривні роботи ви-
конуються там і тоді, де і коли це необхідно для забезпечення видобувних робіт. Тому припу-
щення щодо взаємозв’язку довжини активного рудного фронту з відстанню транспортування 
гірничої маси є коректним і цей взаємозв’язок відбивається у такому технологічному показнику 
як вантажообіг, або транспортна робота (виробітка), під яким розуміють кількість гірничої ма-
си, що необхідно перевезти за певний проміжок часу. Цей показник вимірюється у тонах і дов-
жиною транспортування у км. Довжина транспортування задається маркшейдерською та виро-
бничими службами гірничо-збагачувального комбінату.  

Так, на рис. 2 наведено графіки залежностей річного вироблення однієї середньоспискової 
машини в роботі різної вантажопідйомності від забезпеченості кар’єру готовими запасами ру-
ди. 
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На наведеному рисунку для автосамоскидів майже усіх типорозмірів спостерігається зво-
ротна до графіків на рис. 1 залежність.  

Рис. 2. Графіки залежностей річної виробітки QВ автосамоскидів, т: 1 - 
27, 2 - 30; 3 - 40 т, 4 - 75; 5 - 110; 6 - 120 від забезпеченості запасами руди  у 
кар’єрах ПАТ «ЦГЗК» 
 

На відміну від машин невеликої вантажопідйомності, де 
відбувається різке зростання виробітки із збільшенням забезпе-
ченості запасами, машини великої вантажопідйомності (криві 
5,6 на рис. 2) мають  екстремальне значення забезпеченості, яке 
характеризується слабо вираженим оптимумом, при якому їх 
використання буде найменш ефективним за даних умов. 

Отже, можна стверджувати, що використання більш маневре-
ного автотранспорту невеликої вантажопідйомності у глибоких 
кар’єрах доцільне на значних глибинах і при більших відстанях 
транспортування гірничої маси (криві 1,2 на рис. 3), коли гірничі 

роботи розосереджені по всій робочій зоні навіть з достатньо великими обсягами готових до вийман-
ня запасів руди в цілому. Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що автосамоскиди ве-
ликої і надвеликої вантажопідйомності доцільно використовувати при малих відстанях транспорту-
вання при 2,4 міс. та при 2,9 міс., що відповідає виробничій потужності кар’єру по гірничій масі 
15 млн м3/рік і більше у гірничотехнічних і гірничо-геологічних умовах відпрацювання родовищ що 
склалися. Аналогічна ситуація спостерігається і на інших кар’єрах Кривбасу. 

Рис. 3. Графік залежностей річної виробітки QВ автосамоскидів, т: 1 - 40; 2 - 
75; 3 - 110; 4 - 120 від середньої відстані транспортування гірничої маси у 
кар’єрах ПАТ «ЦГЗК» 

 

Для порівняльної оцінки ефективності експлуатації автосамо-
скидів використовують також коефіцієнти технічної готовності 
автопарку kт.г., використання парку машин kв.п., використання про-
бігу і вантажопідйомності та інші. Усі ці показники відображають 
не тільки технічний стан автосамоскидів, але й ритмічність роботи 
видобувного підприємства в цілому. 

Зокрема, коефіцієнт технічної готовності являє собою відно-
шення числа автоднів перебування машин у технічно-справному 
стані до загального числа днів перебування їх у господарстві, а 

коефіцієнт використання парку характеризується відношенням числа автоднів перебування 
машин в експлуатації до загального числа днів перебування їх у господарстві. На рис. 4 та 5 наве-
дено графіки залежностей річної продуктивності однієї середньоспискової машини за різною ван-
тажопідйомністю від коефіцієнтів їх технічної готовності та використання парку  відповідно. 

Як видно з графіків, із збільшенням kт.г. і kв.п.,  продуктивність машин  відносно невеликої  
вантажопідйомності також збільшується, що є логічним, проте продуктивність автосамоскидів 
великої вантажопідйомності - зменшується, що з одного боку корелюється з відповідними гра-
фіками на рис. 2, а з другого - свідчить про неефективне їх використання за або про недоскона-
лість конструктивних властивостей самих машин за даних умов експлуатації.  
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Рис. 4. Графіки залежностей річної продуктивності Q автосамо-
скидів, т: 1 - 27; 2 - 30; 3 - 40; 4 - 75; 5 - 110; 6 - 120 від коефіці-
єнта технічної готовності Кт.г. у кар’єрах ПАТ «ЦГЗК» 

Рис. 5. Графіки залежностей річної продуктивності Q 
автосамоскидівт: 1 - 27; 2 - 30; 3 - 40; 4 - 75; 5 - 110; 6 - 120 від 
коефіцієнта технічної готовності Кв.п. у кар’єрах ПАТ «ЦГЗК»  
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Висновки та напрямки подальших досліджень. Отже, ефективне використання автотра-
нспорту у глибоких кар’єрах є актуальною організаційно-технологічною задачею, яка потребує 
подальших досліджень. Доведено, що в сучасних умовах експлуатації родовищ, до використан-
ня машин різного типорозміру необхідно підходити диференційовано з огляду на ступінь за-
безпеченості запасами як сировинного ресурсу, так і на технічний стан автопарку. Окрім наве-
дених результатів необхідно дослідити взаємозв’язки продуктивності бурового та екскаватор-
ного парку із забезпеченістю кар’єру готовими до виймання запасами та їх технічним станом, 
що в решті решт дасть змогу оцінити та визначити виробничу потужність видобувного підпри-
ємства з організаційно-технологічної та економічної точок зору. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  
ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розглянуто проблему оцінки інвестиційних проектів відтворення виробничого потенціалу підприємства та під-
вищення їх ефективності за рахунок визначення оптимальної структури джерел їх фінансування. 

 

Проблеми та зв'язок з науковими та практичними завданнями. Рушійною силою рин-
кової економіки є зацікавленість господарюючих суб’єктів підприємницької діяльності у по-
стійному відтворенні виробничих ресурсів. Тому реалізація інвестиційних проектів, пов’язаних 
з реконструкцією та технічним переозброєнням гірничорудних підприємств є однією з основ-
них рушійних сил розвитку галузі.  

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемам оцінки інвестиційних проектів присвячена 
велика кількість наукових праць А.С. Астахова, Є.І. Крилова, С. Лосева, П.А. Орлова,  Д.Е. 
Старика та інших вітчизняних та закордонних вчених. Але в дослідженнях недостатньо уваги 
приділяється пропорційному розподілу власного та позикового капіталу для здійснення фінан-
сування інвестиційних проектів у гірничорудній промисловості. 

Постановки завдання. У науковій літературі існують відмінності у тлумаченні базових 
елементів інвестування та немає однозначності у методиці оцінки ефективності інвестиційних 
проектів за різними джерелами фінансування. Тому, основним завданням при оцінці ефектив-
ності інвестування відтворення виробничого потенціалу підприємства, є визначення оптималь-
ної структури власних та позикових засобів фінансування. 

Викладення матеріалу та результати. Для здійснення інвестиційних проектів по відтво-
ренню виробничого потенціалу підприємства, необов’язково залучати додаткові фінансові ре-
сурси, достатньо певної авансованої суми грошових коштів, а подальше фінансування робіт 
може відбуватися за рахунок реінвестованого прибутку.  

Графічно, схему грошових потоків по варіантах інвестиційного проекту, коли здійснення 
затрат і отримання результатів співпадає у часі, можна представити у вигляді, рис. 1.  

Рис. 1. Розподіл грошових потоків по роках реалі-
зації інвестиційного проекту 

 

Необхідно враховувати, що витрати і ре-
зультати проекту прикладені до різних часових 
моментів навіть в одному і тому ж періоді їх 
здійснення. Так, інвестиції треба спочатку сфор-
мувати, а потім використовувати, тому вони 
вважаються прикладеними до початку періоду, у 
якому реалізовані. Доходи проекту формуються 
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на протязі всього періоду у якому їх визначають, тому вони вважаються прикладеними до кінця цього 
періоду.  

Як видно з рисунку, доходи першого періоду можуть бути реінвестовані на покриття інвестицій 
тільки у другому періоді і т.ін. до того моменту, доки не завершиться інвестиційний період або пото-
чні витрати не будуть перевищувати доходів від реалізації проекту. Отже, початок реалізації проекту 
визначається не обсягом капітальних вкладень загалом, а наявністю початкових інвестицій ІП. Їх реа-
льна величина визначаються як різниця між результатом проекту в t-му періоді Dt і сукупними витра-
тами (поточними Ct і капітальними вкладеннями Kt) протягом розрахункового періоду тривалістю T 
років, в якому вона буде від’ємною, тобто 
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де t - поточний рік реалізації проекту; Tn - сукупність років у розрахунковому періоді, в яких 
різниця (Dt - Ct - Kt+1) є від’ємна; е - коефіцієнт дисконтування або дисконтна ставка.  

Певна частка виручки від реалізації продукції, яка в процесі реалізації інвестиційного про-
екту може бути реінвестована, визначається з врахуванням розміру податкових платежів під-
приємства. Тому, поряд із зовнішніми інвестиціями (тобто такими, які здійснюються сторонні-
ми щодо підприємства організаціями), на рівні підприємства можна виділити й інвестиції внут-
рішні (власні), які можна розрахувати за формулою 
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де Ht - сума податкових платежів підприємства в t-му році. 
Ефективність проекту визначається переважаннями теперішньої вартості майбутніх грошо-

вих потоків ГПТ над теперішньою вартістю інвестицій ІТ. Чистий приведений ефект ЕТ від інве-
стиційного проекту за період будівництва об’єкту ТБ та прогнозований період його експлуатації 
ТЕ можна розрахувати за формулою 
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де ГПt - грошовий потік (чистий прибуток + амортизаційні відрахування) в t-му періоді експлу-
атації об’єкту інвестування, грн; Іt - наявні інвестиційні ресурси вкладені в році t-му періоді 
формування інвестиційного проекту, грн. 

Ще одним критерієм ефективності є індекс рентабельності інвестицій ІР, який розрахову-
ється як відношення величини дисконтованого економічного ефекту за розрахунковий період 
до загального обсягу інвестицій 
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За необхідності залучення до проекту коштів зі сторони, раціональною буде оцінка ефекти-
вності за допомогою внутрішньої норми рентабельності вкладених коштів. Це норма доходнос-
ті, при якій дисконтований ефект дорівнює нулю. Вона визначається шляхом розв’язання рів-
няння відносно внутрішньої норми доходності 
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де ев - внутрішня норма доходності, частки од. 
Якщо розрахована внутрішня норма доходності дорівнює чи перевищує найменш привабливу 

для зовнішнього інвестора ставку процента, то варіант реалізації проекту вважається допустимим. 
Реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на підтримку життєздатності і розвиток вироб-

ничої діяльності гірничо-збагачувальних підприємств, вимагає акумулювання значних фінансових 
коштів. Обмеженість власних інвестиційних ресурсів створює необхідність у додатковому їхньому 
залученні на основі одержання кредитів або з інших платних джерел, але доцільність такого залучен-
ня вимагає обґрунтування. 

Вивільнені власні кошти підприємства можуть бути використані для поповнення власних обіго-
вих коштів, нестача яких різко погіршує фінансовий стан підприємств, створює ризик банкрутства і 
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знижує рівень конкурентоспроможності гірничорудних підприємств. Крім того, за рахунок збільшен-
ня обігових коштів може бути отримана додаткова продукція, що збільшує економічний ефект від 
реалізації інвестиційного проекту. 

Орієнтація тільки на власні кошти виправдана лише при стабільній роботі підприємства і 
високих фінансово-економічних результатах, достатніх для повного фінансового забезпечення 
проекту в заданий термін. 

Для того, щоб визначити ціну капіталу, що використовується в якості залучених кош-
тів, а також значення дисконтної ставки, проаналізуємо стан ринку кредитів та депозитів 
комерційних банків України та доходності капіталу в гірничорудній промисловості за 
1992-2010 рр. (рис.2,3). 
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Рис. 2. Динаміка зміни процентних ставок по кредитах 
і депозитам комерційних банків України 

Рис. 2. Динаміка рентабельності капіталу гірничорудних 
підприємств 

 

Використання критерію (6) дозволяє оцінити фінансову вигоду, що сполучена з кожним з 
можливих варіантів залучення власних, позикових і залучених коштів, а також визначити для 
конкретного проекту доцільність його реалізації і раціональну структура джерел інвестиційних 
ресурсів. 

Визначення найкращого з порівнюваних варіантів фінансування інвестиційного проекту 
рекомендується робити за критерієм ЕД, грн. 
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де ТЕ - тривалість експлуатаційного періоду об’єкта інвестування, рік; ΔVit - приріст обсягу ви-
пуску і-го виду продукції в t-му періоді реалізації інвестиційного проекту, тис.т; Vоj, V1j - обсяги 
виробництва по j-му переділу до та після реалізації інвестиційного проекту, тис.т; Ці - ціна 
одиниці і-го виду продукції як функція її якісних характеристик (вмісту заліза, то вологи), 

грн./т; ejс  - витрати на продукцію j-го переділу, як функція продуктивності підприємства, грн; 

jс0  - постійна частина собівартості однієї тони продукції j-го переділу, характерна для умов 

розробки конкретного рудника, грн/т; ПКt - сума процентних платежів за кредит у t-му році 
експлуатації об’єкта інвестування, грн; ПП - ставка податку на прибуток підприємства, частка 
одиниці; ∆АВt - додаткові амортизаційні відрахування від вартості основних фондів, створених 
за рахунок інвестицій у t-му році експлуатації об’єкта, грн; ДКt - сума повернення основного 
кредитного боргу в t-му році експлуатації об’єкта інвестицій, грн; Дt - сума виплати дивідендів 
акціонерам у t-му році експлуатації, грн; Тін - тривалість інвестиційної фази проекту, рік; ВКt, 
ЗКt - загальна сума відповідно власних і позикових коштів, реалізованих у проекті в t-му пері-
оді, грн; ІП - початкова сума інвестицій, необхідна для фінансування всіх фаз інвестиційного 
проекту, грн; е - ставка дисконтування, частка одиниці; 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 30, 2012 268 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Запропонована методика дозволяє оціни-
ти ефективність інвестиційного проекту, вибрати більш ефективний проект із декількох запро-
понованих або визначити оптимальну структуру його фінансування. 
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СУТНІСТЬ ВЛАСНОСТІ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 
 

Розкрито підходи до розуміння поняття “власність” та доведено необхідність врахування його подвійної приро-
ди для розвитку бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: власність, право власності, бухгалтерський облік. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Стан досліджень і на-
укового пізнання власності досі не був одностайно висвітлений у літературних джерелах, не-
зважаючи на те, що розуміння цих категорій надзвичайно важливе в аспекті різноманітних сус-
пільних відносин. Причиною цього є те, що власність як суспільний інститут змінюється разом 
із суспільством, а її стан та зміни є визначальними щодо розвитку господарських відносин. 
Сьогодні існує множина підходів до тлумачення категорії «власність». Однак з цієї множини не 
випливає системність розуміння вказаної категорії не зважаючи на значну увагу дослідників, 
приділену даному питанню. Неоднозначне розуміння власності призводить до неможливості 
побудови системи обліку, яка б відповідала існуючій системі права та превалюючій теорії вла-
сності в конкретній країні. Прикладом такої невідповідності є національна система бухгалтер-
ського обліку, яка, на жаль, частково враховує юридичний аспект інституту права власності. 
Результатом ситуації, що склалася нині в Україні, є асиметричність облікової інформації, що 
надається користувачам. Така асиметричність, у першу чергу, пов’язана з тим, що далеко не всі 
складові права власності, а також майнові та немайнові права знаходять відображення в націо-
нальній системі бухгалтерського обліку. Крім того, залишається під питанням відповідність 
сучасним умовам господарювання традиційних складових права власності (володіння, розпоря-
дження, користування), а також доцільність їх застосування. Як альтернативні можуть бути 
розглянуті теорія власності Ойкена, агентська теорія власності та ряд інших. Однак, запорукою 
їх ефективного застосування є паралельна трансформація як системи права, так і системи бух-
галтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання власності є специфічним. Його дослі-
дженням займаються як науковці-юристи, так і економісти. Не применшуючи внеску до дослі-
дження даного питання вчених-юристів, зупинимося на теоретичному надбанні вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, зокрема таких як: О.В. Боброва, А. Бурляй, В. Галунько, 
А.С. Дзера, Ю.Н. Дмитрієнко, Д.В. Довгерт, І. Капелюшников, Д.І. Коваленко, Ю.Н. Лачинов, 
К. Маркс, Ю.В. Ніколенко, Н.М. Ногінова, В.М. Семененко, Г.Г. Харченко, О. Шпенґлер та ін. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є уточнення трактування поняття 
«власність» з урахуванням потреб користувачів через призму бухгалтерського обліку. Завдання 
дослідження полягають в систематизації підходів до розуміння поняття «власність», а також 
його узгодженні з розумінням в бухгалтерському обліку. 

Виклад основного матеріалу. Перші згадки про власність з’явилися ще у Стародавньому 
світі, зокрема у Стародавньому Вавилоні, Китаї, Давньому Єгипті, Стародавній Греції та Римі. 
Однак, протягом багатьох сторіч поняття “власність” та “право власності” застосовувались у 
значеннях, далеких від прийнятих сьогодні. 

У римському національному праві власник був наділений найширшими правами. Право 
власності було найбільш повним та непорушним правом на річ (майно) та не знало обмежень за 

                                                            

  Романчук К.В., 2012 
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своєю сутністю. Актуальною категорія власності залишалась і в період становлення економіч-
ної науки, де основна увага належала проблемі багатства, а також способам його примноження. 

Проведений аналіз економічної та юридичної літератури дає підставі стверджувати про на-
явність діаметрально протилежних підходів до трактування категорії “власність”, в межах яких 
можна спостерігати варіації трактування сутності власності (рис. 1).  

 ВЛАСНІСТЬ 

як економічна категорія: 
приналежність засобів або продуктів 
виробництва індивіду або колективу 

як юридична категорія: 
право суб’єкта на володіння, розпорядження і 

використання об’єкта власності 
 

Рис. 1. Підходи до визначення поняття “власність” 

Прихильники першого підходу дотримуються, що власність - це економічна категорія, яка 
показує приналежність засобів або продуктів виробництва індивіду або колективу 
(Л.Я. Балясевич [2], О.Ю. Бобровська, О.І. Замковий [3], І. Грановська [7] та ін. Представники 
другого - трактують власність як юридичну категорію, що відображає право її суб’єкта на во-
лодіння, розпорядження і використання об’єкта власності І. Данильчук [8] і ін. 

Більш детального розгляду потребує кожен із зазначених на рис. 1 підходів. Розуміння 
власності як економічної категорії вперше з’явилося в роботах П. Прудона, який розглядав 
власність як індивідуальне відношення людини до речі і визначав дану категорію так: “Влас-
ність є крадіжка” [22], хоча ця думка не була прийнята в суспільстві як беззаперечна. 

Зокрема, Н.М. Нілова, О.М. Суміна та О.В. Черняков стверджують, що власність є однією з 
найбільш фундаментальних і основоположних економічних категорій. Разом з тим - це одна з 
найскладніших категорій, оскільки має в собі багато ознак, форм прояву і систем функціону-
вання. Л.Я. Балясевич робить висновки, що власність - приналежність особі майна [2]. На дум-
ку О.С. Нєма власність - це відносини, які виникають між окремими людьми чи групами людей 
з приводу присвоєння ними матеріальних благ із відчуженням цих благ від інших осіб]. Отже, 
О.С. Нєма зосереджує увагу на відносинах, які виникають з приводу відчуження матеріальних 
благ, тобто не на саму приналежність, а на процес їх отримання.  

 В.М. Комарницький,  В.І. Шевченко,  С.В. Єлькін, розглядаючи право власності на приро-
дні ресурси, стверджують, що власність - це економічна категорія, яка виявляється у відноси-
нах між людьми з приводу привласнення матеріальних благ. 

Власність за своєю економічною сутністю, як зазначає І. Грановська, з одного боку, відо-
бражає відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, а з іншого - це спо-
сіб поєднання робочої сили із засобами виробництва [7]. Виходячи з цього бачимо, що в еконо-
мічному змісті власності відповідно до трактування І. Грановської слід розрізняти дві сторони: 
матеріально-речову (об’єкт власності) та соціально-економічну (відносини між людьми з при-
воду володіння і користування майном).  

Бобровська О.Ю. та Замковий О.І. підкреслювали, що власність, як правило, пов’язана з 
річчю - це й фіксується на побутовому рівні як її сутність. Однак власність - не просто річ, а 
відносини між людьми з приводу привласнення речі [3]. Привласнення, як відомо, є процесом, 
який визначає ставлення людей до речей як до своїх чи чужих. Саме у відносинах між людьми з 
приводу привласнення речей, на думку авторів, полягає глибинна характеристика власності як 
економічної категорії. 

Подібну позицію займають Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук та А.П. Румянцев: власність - це 
не річ, а відносини між людьми з приводу виробництва і привласнення речей  продуктів праці .  

Власність як економічна категорія - суспільні відносини, що історично розвиваються, які 
характеризують розподіл (привласнення) речей - (елементів багатства суспільства) між різними 
особами (окремими особами, суспільними групами, класами, державами). Вперше серед всіх 
розглянутих понять власності згадується про розподіл, а не привласнення речей, хоча в даному 
визначенні вони ототожнюються. 

П.В. Скотний підкреслює, що найпоширенішим в науці вважається економічне визначення 
власності. Вона трактується як відношення між людьми з приводу продуктів і ресурсів, з яких 
ці продукти виробляються. Найперше й загальне визначення власності полягає в тому, що вона 
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є присвоєнням. Тобто, у цьому визначенні автором підкреслюється характер власності як суспі-
льних відносин та її економічна природа. 

Проте, оскільки влада над річчю неможлива без того, щоб інші особи, які не є власниками 
речі, ставилися до неї як до чужої, власність означає відношення між людьми з приводу речей. 
Іншими словами, власність тлумачиться як присвоєння особою засобів і продуктів виробництва 
усередині і за допомогою певної суспільної форми. 

Наступним підходом до трактування власності є її розуміння як юридичної категорії. 
Так, правовий (юридичний) зміст власності відображає право суб’єкта власності на володіння, 
розпорядження і використання об’єкта власності . Тобто, на відміну від економічних відносин, 
юридичні відносини власності - це відносини людей до речей, точніше об’єктів власності. 

Власністю, на думку І. Данильчук [8], є не речі і ресурси, а комплекс прав на їх викорис-
тання (право володіння, використання, управління, право на отримання доходу, відчуження, 
споживання та знищення блага, а також на передачу його у спадок та захист від пошкодження з 
боку зовнішнього середовища).  

Радбрух Густав стверджує, що власність є невід’ємною частиною правового мислення. Це 
апріорна правова категорія, а не відокремлена або громадська. Отже, поняття власності розгля-
дається автором лише як юридична категорія, а ще точніше - як апріорна правова категорія, що 
передбачає характеристику власності як незалежної від досвіду, передуючої досвіду категорії. 

Норберт Нойгауз зазначав, що у питані про власність йдеться не просто про речі та сукуп-
ність благ, а про право, про моральне право розпоряджатись цим, а також про невід’ємні від 
цього права обов’язки та відповідальність людської особистості щодо ставлення до зовнішніх 
благ та їх використання . Дане поняття, на відміну від попереднього, відрізняється обмеженням 
моральним правом розпоряджатися річчю, а також появою відповідальності та обов’язків щодо 
використання і відношення до цих благ. 

І. Капелюшников зазначає, що як робочий використовується термін “право власності”, а не 
“власність”: “Не ресурс сам по собі є власністю; пучок чи частка прав по використанню ресур-
су - от що складає власність. Власність у первісному значенні цього слова ставилася тільки до 
права, титулу, інтересу, а ресурси могли називатися власністю не більше, ніж вони могли нази-
ватися правом, титулом чи інтересом”. 

Система бухгалтерського обліку, побудована з урахуванням одного з названих підходів, 
фактично приречена, оскільки не в змозі надати повну та достовірну інформацію користувачам. 
Тому перспективним напрямом розвитку методології бухгалтерського обліку є врахування по-
двійної природи власності (рис. 2). 

ВЛАСНІСТЬ 

як економічна категорія: 
приналежність засобів або продуктів виробництва 

індивіду або колективу (Л.Я. Балясевич, 
І. Грановська, О.Ю. Бобровська, О.І. Замковий, 

Н.М. Нілова, О.М. Суміна, та ін.) 

як юридична категорія: 
право суб’єкта на володіння, розпорядження і 

використання об’єктом власності 
 (І. Данильчук, І. Капелюшников, Норберт Нойгауз, 

Радбрух Густав та ін.) 

як економіко-юридична категорія 
(О.В. Боброва, А. Бурляй, В. Галунько, А.С. Дзера, Ю.Н. Дмитрієнко, Д.В. Довгерт, 

І.С. Єщенко, Є. Кирилюк, Д.І. Коваленко, Ю.М. Лачинов, В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва, 
Ю.В. Ніколенко, Н.М. Ногінова, В.М. Семененко, Г.Г. Марченко та ін.) 

 
 

Рис. 2. Подвійна природа власності 
 

Наприклад, І.С. Єщенко поняття “власність” використовує у двох значеннях: економічному 
та юридичному. З економічного погляду власність - це виробничі відносини між суб’єктами 
відносин з приводу об’єктів (земля, засоби виробництва, знання, інформація, робоча сила то-
що). Уже на цьому етапі автор виділяє об’єкти, з приводу яких виникають виробничі відноси-
ни. З юридичного погляду власність характеризує відносини з приводу привласнення та вико-
ристання людиною матеріальних і духовних цінностей. 

Ю.Н. Дмитрієнко зазначав, що як науковий термін власність вживається у двох аспектах: в 
економічному і юридичному. В економічному аспекті - це присвоєння матеріальних благ, сут-
ність якого полягає в належності наявних засобів виробництва й одержаних продуктів праці 
державі, територіальним громадам та окремим колективам чи індивідам. Інший аспект - це сус-
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пільні відносини власності, які характеризують відносини між людьми, що ґрунтуються на 
розмежуванні “мого” і “чужого”. Такої ж думки дотримується О.Х. Юлдашев . 

Власність в економічному аспекті, на думку Н.М. Ногінової, це сукупність об’єктів присво-
єння, до яких можна віднести засоби виробництва, робочу силу, предмети споживання, інтелек-
туальну власність, послуги, інформацію тощо. Власність у політичному аспекті виражає вплив 
економічної власності на розподіл влади, сфер політичного впливу. Н.М. Ногінова зазначає, що 
тільки тоді, коли власник присвоює ренту, відсоток або прибуток, відбувається перетворення 
правових форм власності в її економічну форму - у систему виробничих відносин. Тобто, при-
своєння - це динаміка власності, форма економічної реалізації. 

У той же час, як зазначає Г.Г. Харченко, власність як об’єкт дослідження можна розглядати в 
двох площинах: економічній та правовій. Хоча, без сумніву, лише цими двома напрямками, на 
його думку, роль цього інституту в житті суспільства та держави не вичерпується. Зокрема, 
можна розмірковувати, скажімо, й про соціальне значення власності. 

В.М. Семененко та Д.І. Коваленко наголошували, що з економічного погляду, власність 
спочатку розглядалася в літературі як відношення людини до речі, тобто як фізична наявність 
цієї речі в людини. Власність як правова категорія - це сукупність вольових, ідеальних відносин 
володіння, використання та розпорядження об’єктами власності, що оформлюються правовими 
нормами. Цієї думки також дотримується Є. Кирилюк, який зазначає, що власність слід розгля-
дати у юридичному аспекті. Юридичний зміст власності означає фіксування прав власності, 
законодавче їх регулювання, врахування змін, що відбуваються (виникнення, відчуження, при-
пинення і відновлення прав власності). Власність як правова категорія, на його думку, розкри-
вається у трьох таких аспектах як право власності, суб’єкти та об’єкти цього права. 

А. Бурляй підкреслює, що власність як економічна категорія виражає відносини між людь-
ми з приводу привласнення об’єктів власності й перш за все засобів виробництва та його ре-
зультатів. Далі автором відзначається, що у юридичному розумінні “власність відображає зако-
нодавче закріплення економічних відносин між фізичними і юридичними особами з приводу 
володіння, користування й розпорядження об’єктами власності через систему юридичних зако-
нів і норм” [4]. 

Ю.В. Ніколенко зазначає, що термін власність необхідно розглядати у двох аспектах: в 
економічному і юридичному. При цьому під власністю в економічному сенсі автор розуміє сис-
тему господарських відносин (зокрема, відносини з приводу привласнення умов виробництва; 
відносини господарського використання майна; економічні форми реалізації відносин власнос-
ті). В юридичному сенсі під власністю Ю.В. Ніколенко розуміє закріплені за різними 
суб’єктами відносини, зокрема, відносини прав володіння; відносини прав користування; від-
носини прав розпорядження. Отже, Ю.В. Ніколенко дає детальну характеристику груп відно-
син, які існують у виробництві та пояснює за їх допомогою економічну сутність власності. 

У свою чергу В. Галунько визначає власність як сукупність виробничих відносин між лю-
дьми щодо присвоєння ними об’єктів власності, які дають право володіння, користування й 
розпорядження цими об’єктами та результатами їх функціонування [6]. Отже, на його думку, 
власність пронизує всі сфери юридичного і економічного життя людини та суспільства, є тео-
ретичним вираженням певних реальних суспільних відносин. Це водночас юридична й еконо-
мічна категорія. 

А.С. Дзера, О.В. Боброва та Д.В. Довгерт наголошують, що аналіз відносин власності 
пов’язаний із розкриттям власності як економічної категорії. Так, власність визначається як 
присвоєння (привласнення) індивідом або колективом засобів і продуктів виробництва через 
певну суспільну форму. А в юридичній літературі власність, на їх погляд - це відношення особи 
до належної їй речі як до своєї, яке виражається у володінні, користуванні та розпоряджанні 
нею, а також в усуненні втручання всіх третіх осіб у ту сферу господарського панування, на яку 
поширюється влада власника . 

Близькою до цієї є й позиція В.Д. Базилевича, який стверджує, що власність як економічна кате-
горія виражає відносини між людьми з приводу привласнення об’єктів власності й насамперед засо-
бів виробництва та його результатів. Власність як юридична категорія виражає законодавче закріп-
лення економічних відносин між фізичними та юридичними особами з приводу володіння, користу-
вання і розпорядження об’єктами власності через систему юридичних законів і норм [1]. отже, влас-
ність виражає діалектичний взаємозв’язок економічних і юридичних відносин. 
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Власність, як підкреслює Ю.М. Лачинов, це економіко-правове поняття, що означає:  
наявність в економічній сфері майна, благ, що знаходяться у володінні та розпорядженні 

різних суб’єктів; наявність в економіці безлічі економічних суб’єктів, що володіють певним 
майном і правом володіння майном;  

наявність у суспільстві правил присвоєння благ - права; 
наявність системи вимірювання цінностей грошима - визначення вартості благ. Тобто, по-

чаткове поняття власності роздвоюється на дві протилежні сутності: об’єкта присвоєння - вічне 
природне, і джерело цього блага - відношення суб’єкта - власника до природи. У зв’язку з цим 
власність може бути визначена тільки через форму рівноваги абсолютних протилежностей. 

О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко підкреслюють, що власність як економічна категорія ви-
значає форми господарювання, норми розподілу прибутків, ступінь і характер задоволення економіч-
них і соціальних запитів. Юридична визначеність відносин власності виражається в тому, що за до-
помогою юридичних законодавчих актів оформлюються правові норми, які регламентують взаємини 
між людьми, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, що належить різним 
суб’єктам власності. Тобто, саме за допомогою цих правових норм, як зазначають автори, власність 
як економічна категорія здобуває юридичне оформлення, яке виявляється в тому, що різні суб’єкти 
власності одержують юридичне право розпоряджатися нею. 

Ю.С. Шемшученко розглядає поняття власності на природні ресурси, яке слід розглядати як еко-
номічну та юридичну категорії. Як економічна категорія - це система суспільних економічних відно-
син щодо привласнення земельних, лісових, водних та інших ресурсів природи, оголошення їх влас-
ністю у формі, яка визначається панівним у цьому суспільстві способом виробництва, рівнем та по-
требами розвитку його продуктивних сил. Як юридична категорія власність на природні ресурси є 
продуктом переходу суспільства до державно-правового рівня організації суспільного життя. Отже, 
вона становить відносини володіння, користування та розпорядження цими ресурсами особами, які 
юридично визнані власниками відповідних багатств природи.  

“Власність - це не річ і не відносини людини та речі, а відносини між людьми з приводу 
речі, а точніше - з приводу особливої форми привласнення речі” - зазначає О.О. Мамалуй. Еко-
номічний зміст власності, на його думку, набуває також правової форми, внаслідок чого ство-
рюється єдиний економіко-правовий альянс відносин, який у реальній дійсності неможливо 
роз’єднати. Тому власність є категорією як економіки, так і права. 

Власність в економічному розумінні є історично і логічно визначеною. Для аналізу еконо-
мічного змісту власності важливе значення має розуміння взаємозв’язку і розмежування відно-
син власності та економічних відносин. Хоча, часто ці поняття ототожнюються, що не є випра-
вданим. Власність в юридичному розумінні відтворюється системою зв’язків “людина-річ”. Як 
юридично-правова категорія власність відображає майнові відносини, а саме свідомі, вольові 
взаємозв’язки юридичних і фізичних осіб з приводу привласнення благ, що закріпляються сис-
темою відповідних прав власності.  

В.М. Марчук та  Л.В. Ніколаєва наголошують, що власність є предметом не лише економі-
чної, а й юридичної та історичної наук. Власність - це не просто майно чи річ, а форма суспіль-
них відносин, які виражають історично зумовлені відносини, щодо умов і результатів суспіль-
ного виробництва. В юридичному аспекті ці відносини проявляються нероздільною тріадою: 
суб’єкта власності; об’єкта власності, тобто те духовне чи матеріальне надбання, що комусь 
належить; права першого елемента по відношенню до другого. Отже, суть власності в юридич-
ному розумінні полягає в праві суб’єкта володіти об’єктом, а також необхідно зазначити, що 
саме В.М. Марчук та Л.В. Ніколаєва пояснювали сутність власності як юридичної категорії, 
виділивши нероздільну тріаду. 

Отже, між власністю як економічною і юридичною категоріями існує тісний взаємозв’язок: 
економічні відносини - базисні (первинні), юридичні - надбудовні (похідні, вторинні). Слід зазна-

чити також, що відмінність економічного та юридичного підходів чітко простежується за певними 
основними напрямами. Право фіксує тільки перехід прав власності від одних суб’єктів до ін-
ших. Для економічного ж підходу основною є проблема ефективності використання майна, що 
переходить від одного власника до іншого. Тому саме під власністю необхідно розуміти прина-
лежність засобів або продуктів виробництва індивіду або колективу та право цих суб’єктів на 
володіння, розпорядження і використання об’єкта власності. Саме дане тлумачення відповіда-
тиме сучасним вимогам розвитку економіки. Трансформація методології бухгалтерського облі-
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ку з урахуванням подвійної природи права власності дозволить уникнути асиметричності облі-
кової інформації, що надається користувачам, яка в першу чергу, пов’язана з тим, що далеко не 
всі складові права власності, а також майнові та немайнові права знаходять відображення в на-
ціональній системі бухгалтерського обліку.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз сутності власності 
дає підстави зробити наступні висновки: 

1. Існує множина підходів до тлумачення категорії “власність”. Однак з цієї множини не 
випливає системність розуміння вказаної категорії не зважаючи на значну увагу дослідників, 
приділену даному питанню. 

2. Аналіз сучасної наукової літератури з права власності свідчить про наявність діаметра-
льно протилежних підходів до трактування категорії “власність”, у межах яких можна спостері-
гати варіації трактування сутності власності: власність - це економічна категорія, яка показує 
приналежність засобів або продуктів виробництва індивіду або колективу; юридична категорія, 
що відображає право її суб’єкта на володіння, розпорядження і використання об’єкта власності. 

3. Система бухгалтерського обліку побудована з урахуванням одного з названих підходів, 
фактично приречена, оскільки не в змозі надати повну та достовірну інформацію користувачам. 
Тому перспективним напрямом розвитку методології бухгалтерського обліку є врахування по-
двійної природи власності, що дозволить уникнути асиметричності облікової інформації, яка 
надається користувачам. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

Розглянуто сутність, зміст бюджетної політики України та основні її напрями на 2012 р. з урахуванням потреб 
сучасного стану суспільного розвитку, всебічного аналізу стану розвитку економіки і соціальної сфери, глобальних 
тенденцій соціально-економічного розвитку та стратегічних пріоритетів держави. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Науковий підхід до 
розроблення бюджетної політики, знання і вивчення всіх чинників, що визначають бюджетну 
політику, передбачають її відповідність закономірностям суспільного розвитку, постійне вра-
хування теоретичних положень і висновків бюджетної теорії. Порушення цієї важливої вимоги 
призводить до великих втрат в економіці. 

Утвердження України як високорозвиненої, соціальної за своєю сутністю демократичної 
правової держави, її інтегрування у світовий економічний простір потребує нових концептуа-
льних підходів до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики. 

                                                            

.  Короленко С.М., Короленко Р.В., 2012 
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Тому одним із ключових завдань є трансформація бюджетних ресурсів у чинник ефектив-
ного, соціально орієнтованого економічного зростання, забезпечення переорієнтації бюджетно-
го механізму, перетворення його в ефективний інструмент соціально-економічної стратегії. Не-
збалансованість та низька ефективність державних фінансів, зокрема бюджету, що зберігають-
ся і під час економічного зростання, зумовлені системними помилками бюджетної політики, її 
суто фіскальною спрямованістю. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сутність, зміст бюджетної політики України та основні її 
стратегічні цілі розглянуто вітчизняними вченими, членами бюджетного комітету, членами ви-
конавчих органів оперативного управління бюджетом, що відображено в літературних джере-
лах [1-5]. 

Постановка завдання. Основною метою бюджетної політики є оптимальний розподіл ва-
лового внутрішнього продукту між галузями економіки, соціальними групами населення, тери-
торіями. На цій основі має забезпечуватися стійке зростання економіки, удосконалення її стру-
ктури, створення умов для розвитку господарських одиниць різних форм власності, спільних з 
іноземним капіталом, акціонерних товариств, орендних і комерціалізованих підприємств. За 
таких умов важливе значення має також створення надійних соціальних гарантій населенню. 

Викладення матеріалу та результати. Бюджетна політика - сукупність заходів держави 
щодо організації та використання фінансових ресурсів для забезпечення економічного і соціа-
льного розвитку країни. 

Бюджетна політика - форма свідомої діяльності владних структур, але її основні засади фо-
рмуються відповідно до того, яка модель економічної системи прийнята в даній державі і яку 
визначено кінцеву мету економічної діяльності. 

Зміст бюджетної політики багатогранний. Вона включає такі найважливіші ланки:  
розроблення науково обґрунтованої концепції розвитку бюджету як важливого інструменту 

регулювання соціально-економічних процесів;  
визначення основних напрямів мобілізації й використання бюджетних ресурсів на перспек-

тиву і поточний період, при цьому виходять із шляхів досягнення поставлених цілей, передба-
чених економічною політикою, враховуються зовнішні і внутрішні чинники, можливості зрос-
тання бюджетних ресурсів;  

здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 
Єдність і взаємозв'язок трьох основних ланок визначають зміст і завдання бюджетної політики. 
Перше завдання бюджетної політики можна сформулювати як постійне сприяння розвитку виро-

бництва, підтримання підприємницької активності, підвищення рівня зайнятості населення. 
Іншим важливим завданням бюджетної політики держави є мобілізація і використання бю-

джетних ресурсів на забезпечення соціальних гарантій. Як відомо, можливості ринкової еконо-
міки все ж обмежені. Ці обмеження особливо чітко виявляються при розв'язанні соціальних 
проблем суспільства. Більшість соціальних гарантій має загальнодержавне значення, їх не-
спроможні вирішити підприємницькі структури і навіть цілі компанії. Але потребу в них відчу-
вають усі. Такими соціальними гарантіями є освіта, оборона, охорона здоров'я, культура, дер-
жавне управління, єдині енергетичні й комунікаційні системи то - що. Не менш важливе зна-
чення мають соціальне страхування, допомога малозабезпеченим та інші види допомоги. 

Третє завдання бюджетної політики - вплив за допомогою бюджетного механізму на раціо-
нальне використання природних ресурсів, заборону технологій, що несуть загрозу здоров'ю 
людини. З одного боку, держава домагається від підприємницьких структур відшкодування ви-
трат на відновлення природного середовища, а з другого, використовуючи фінансові важелі, - 
закриття шкідливих виробництв і впровадження передових ресурсозберігаючих технологій. 
Цими інструментами є податки, штрафи та інші санкції. 

Бюджетна політика як одна з рушійних сил розвитку України передбачає у 2012 році пода-
льшу стабілізацію державних фінансів, забезпечення економічного зростання та розбудову 
конкурентоспроможної економіки, підвищення стандартів життя для підтримки збалансованого 
розвитку держави. 

Основні напрями бюджетної політики на 2012 р. ґрунтуються на положеннях Програми 
економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава» та Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України 
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«Модернізація України - наш стратегічний вибір», а також Концепції Державної програми еко-
номічного і соціального розвитку України на 2012 р. 

Основні напрями бюджетної політики на 2012 р. передбачають: зростання реального вало-
вого внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 6,5 %; утримання граничного обсягу дефіциту дер-
жавного бюджету на рівні 2,5 % ВВП; фінансування бюджетного дефіциту переважно шляхом 
здійснення внутрішніх запозичень; зменшення частки перерозподілу ВВП через зведений бю-
джет порівняно із врахованим у 2011 р. (28,7 %) шляхом: - зниження темпів зростання реаліза-
ції підакцизних товарів у зв’язку з підвищенням ставок акцизного податку; - зменшення пито-
мої ваги у ВВП надходжень плати за землю та надання адміністративних послуг; - зміни почи-
наючи з 2012 р. порядку та строків перерахування Національним банком частини прибутку до 
державного бюджету; поліпшення управління державним боргом з метою подальшого скоро-
чення його обсягу до економічно безпечного рівня (не більше 30 % ВВП); надання державних 
гарантій в обсязі не більш як 1 % ВВП для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних 
проектів, спрямованих, зокрема, на розвиток експортного потенціалу національної економіки; 
підвищення ефективності здійснення капітальних видатків і встановлення частки інвестиційних 
видатків зведеного бюджету на рівні не менш як 5% ВВП; забезпечення прозорості системи 
державних фінансів на основі створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи 
«Прозорий бюджет»; поліпшення менеджменту державних підприємств; продовження співро-
бітництва з міжнародними фінансовими інституціями для поліпшення інвестиційного клімату 
України та залучення інвестицій. 

Розвиток національної економіки у 2012 р. передбачається здійснювати в умовах створення 
фінансових можливостей для відновлення інвестиційної активності та активізації процесів мо-
дернізації національного виробництва шляхом подальшого проведення податкової реформи, 
поліпшення бізнес-клімату, активізації кредитування банківською системою реального сектору 
економіки та здешевлення вартості кредитних ресурсів, що надаються підприємствам реально-
го сектору економіки, реалізації виваженої соціальної політики, спрямованої на підвищення 
рівня життя населення, узгодженого з можливостями економіки, виходячи з таких орієнтованих 
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 р: 

ВВП номінальний - 1475,5 млрд. грн; ВВП реальний, темп зростання - 106,5 %; індекс спо-
живчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 107,9 %; індекс цін виробників (грудень до 
грудня попереднього року) - 109,7 %; рівень безробіття, визначений за методологією Міжнаро-
дної організації праці, - 7,2-7,7 %. Дані показники сприяють проведенню комплексних реформ 
в економіці та бюджетній сфері, виваженої та послідовної податково-бюджетної політики. 

Інвестиційна активність підтримуватиметься шляхом поліпшення фінансового стану під-
приємств в умовах зміцнення банківської системи та проведення фіскальної політики, спрямо-
ваної на зниження податкового навантаження та створення умов для покращення інвестиційно-
го клімату. 

Стабілізація економічного розвитку, посилення інвестиційної активності сприятимуть збе-
реженню курсової стабільності гривні, а здійснення заходів із забезпечення повної продуктив-
ної зайнятості та регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття, - 
зниження рівня безробіття у 2012 р. 

Основними напрямками передбачено впровадження на рівні головних розпорядників бю-
джетних коштів середньострокових інвестиційних планів у межах граничних сум середньост-
рокового бюджету з інвестиційних проектів, що пройшли процедуру оцінювання; збалансуван-
ня фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх під-
приємств і компаній без залучення бюджетних коштів, державних цінних паперів, надання роз-
строчень і відстрочень із сплати податкових зобов’язань і затвердження на цій основі бездефі-
цитного фінансового плану в установлений законодавством строк. 

Відповідно до Державної програми економічного і соціального розвитку головні зусилля 
будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-
інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для яко-
мога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робо-
чої сили, запровадження стимулів для збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом 
підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку – підвищення 
добробуту населення України. 
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Реалізація бюджетної політики спрямована на формування сприятливого макроекономіч-
ного середовища, здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній сфері, 
забезпечення стабільності державних фінансів, високих темпів економічного зростання на ос-
нові проведення модернізації економіки держави та підвищення її конкурентоспроможності, 
формування бюджету на 2012 р. за принципом середньострокового бюджетного планування з 
чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами. 

Також передбачені пріоритетні завдання податкової політики. Реалізація податкової полі-
тики передбачає розроблення та внесення змін до Податкового кодексу України з метою зміни 
ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих 
цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів; адаптації 
податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу; підвищення ефек-
тивності адміністрування податків; зменшення обсягу податкової звітності; своєчасне бюджет-
не відшкодування податку на додану вартість; проведення моніторингу застосування норм По-
даткового кодексу та усунення виявлених недоліків. 

Державною програмою економічного і соціального розвитку України заплановано здійс-
нення заходів з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава; удосконалення 
законодавства у сфері земельних відносин з метою ефективного державного управління земе-
льними ресурсами та функціонування прозорого ринку землі; затвердження порядку проведен-
ня інвентаризації об’єктів державної власності, припинення практики реорганізації професійно-
технічних навчальних закладів у структурні підрозділи вищого навчального закладу. 

Передбачено вжиття заходів до здійснення активних операцій, пов’язаних з управлінням 
державним боргом і ліквідністю єдиного казначейського рахунка, у межах граничного обсягу 
державного боргу на кінець бюджетного періоду з метою підвищення ефективності управління 
державним боргом 

Розвиток промисловості України у 2012 р. буде здійснюватися на основі активної промис-
лової політики з урахуванням проведення реформ, посилення їх стимулюючого впливу на роз-
виток виробництва. 

За песимістичними оцінками зростання промислового виробництва у 2012 р. планується на 
рівні 5,5 %. Заходи Державної програми економічного і соціального розвитку України спрямо-
вані на покращення цього показника на рівні 8,3 %. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Результати дослідження є вираженням 
ідеї, стратегічних цілей бюджетної політики України. Успішна реалізація поставлених завдань 
надасть можливість забезпечити утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету у 
2012 р. на рівні 2,5 % ВВП, забезпечити ефективне і раціональне управління державними фінан-
сами, насамперед подолання бідності і поліпшення якості життя найбільш уразливих верств насе-
лення, вдосконалити податкове законодавство, нормативну базу у податково-бюджетній сфері, 
що сприятиме формуванню державного бюджету за принципом середньострокового бюджетно-
го планування з чіткими та видатковими орієнтирами. 

Для досягнення поставлених середньострокових завдань бюджетна політика буде формува-
тися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодо-
статності економічного і соціального розвитку країни та кожного з її регіонів. 

У подальших дослідженнях авторами планується більш детально розглянути показники 
прогнозу економічного та соціального розвитку України з метою забезпечення зростання добро-
буту і підвищення якості життя населення за рахунок позитивних структурних зрушень в еко-
номіці, підвищення конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандар-
тів та показників економічного розвитку, значного масштабу перерозподілу валового внутріш-
нього продукту через бюджетну систему країни. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розглянуто сучасні підходи до оцінки економічної безпеки підприємств. Запропоновано для різних стадій жит-
тєвого циклу підприємства розрізняти окремі форми безпеки. Розроблено класифікацію форм економічної безпеки 
підприємств в залежності від стадії життєвого циклу. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими і практичними завданнями. Останнім часом 
з’явились роботи, в яких використовується динамічний підхід до визначення безпеки. Як зазна-
чається в роботі [0], інновації та динамічний розвиток підприємства є визначальним фактором, 
без якого неможливо забезпечити безпеку підприємства в сучасних умовах жорсткої конкурен-
ції. Отже, забезпечення сталого розвитку є важливою функцією безпеки  

Аналіз досліджень та публікацій. В роботі [0] наголошується, що забезпечення сталого 
розвитку є таким же життєво важливим інтересом та основою існування будь-якого суспільст-
ва, як і стабільність. Протягом усієї історії закономірно відбувається науково-технічний, куль-
турний та економічний прогрес суспільства, постійно удосконалюються засоби праці, підвищу-
ється продуктивність праці, покращуються умови праці та життя людей, відповідно зростають 
вимоги щодо рівня добробуту громадян. Тому для забезпечення безпеки недостатньо лише до-
тримуватись нормативів, досягнутих у минулому. Таким чином, окрім безпеки стабільності, 
обов’язково потрібно забезпечувати безпеку розвитку. Ці дві форми взаємодоповнюють одна 
одну, хоча принципово відрізняються як за видами загроз, що нейтралізуються, так і за форма-
ми прояву. 

Слід зазначити, що форма безпеки залежить від стадії життєвого циклу, в якій знаходиться 
підприємство. В певній стадії для підприємства актуальною є безпека розвитку, а в іншій стадії 
- безпека стабільності. 

На наш погляд, фінансову безпеку потрібно розглядати не тільки як стан підприємства на 
момент часу, але й як динамічний процес розвитку підприємства. Як зазначалося вище, окрім 
безпеки стабільності слід визначати безпеку розвитку. Так, в загальному випадку, можлива си-
туація, коли підприємство досягає нормативів фінансового стану як у поточному, так і попере-
дньому періоді часу. В той же час у поточному періоді показники можуть суттєво погіршитись 
порівняно з попереднім періодом. Крім того, за даний період можуть суттєво покращитись ана-
логічні показники у конкурентів. Якщо розглядати фінансову безпеку статично, а не динамічно, 
може бути помилково сформульований висновок про високий рівень фінансової безпеки. 

Отже, у змінних умовах ринкової економіки при визначенні фінансової та інших складових 
безпеки доцільно використання динамічного підходу. 

В процесі діагностики рівня економічної безпеки потрібно визначати як показники безпеки 
стабільності, так і показники безпеки розвитку, а загальний висновок про наявність безпеки 
може бути сформований лише у разі забезпечення як безпеки стабільності, так і безпеки розви-
тку. Загальноприйняті показники економічної безпеки характеризують, перш за все, безпеку 
стабільності, в той же час безпеці розвитку приділено недостатньо уваги. 

В роботі [0] при діагностиці фінансового стану запропоновано, окрім відносних фінансових 
показників, використовувати показники у одиницях часу. Дійсно, при безпосередній близькості 
фінансової катастрофи та банкрутства підприємства обмеження у часі є визначальними підчас 
обґрунтування  антикризових заходів, адже після настання банкрутства ці заходи втрачають 
економічний сенс. Але, на наш погляд, більш корисними та інформативними є показники 
швидкості та прискорення, засновані на часових обмеженнях. 

Так, у роботі [0] під час оцінки економічної безпеки пропонується використовувати показ-
ник швидкості зміни потенціалу економічної безпеки під впливом інноваційних заходів. При 
цьому даний автор пропонує оцінювати наступні види потенціалів економічної безпеки: потен-
ціал конкурентоспроможності, виробничий, управлінський, інноваційний, науково-технічний, 
інформаційний та кадровий потенціал. 

У роботі [0] пропонуються наступні показники гнучкості реакції підприємства на зовнішні 

                                                            

.  Нусінова О.В., 2012 
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загрози: 
швидкість реакції (час від моменту початку певного зовнішнього впливу до виникнення в 

системах підприємства змін закінченого характеру); 
економічність реакції (витрати на адаптацію підприємства до змін зовнішнього середовища 

порівнянні з результатами адаптації); 
якість реакції (своєчасність, комплексність, завершеність реакції). 
На нашу думку, показник швидкості зміни повинен враховуватись і підчас оцінки фінансо-

вої безпеки в умовах близькості банкрутства підприємства.  
Постановка завдання. Розглянемо особливості використання динамічного підходу в про-

цесі оцінки економічної безпеки підприємства на різних стадіях його життєвого циклу. 
Викладення матеріалу та результати. Як зазначено вище, безпека існує у двох формах: 

безпека стабільності та безпека розвитку. Цим формам відповідають специфічні види загроз, 
ступінь впливу яких може бути врахований в процесі оцінки рівня економічної безпеки. Роз-
глянемо ці види загроз детальніше. 

У роботі [0] виділяються загрози підприємству (повільне погіршення показників діяльності 
підприємства) та загрози власникам (вибухові корпоративні конфлікти). До загроз підприємст-
ву можна віднести: 

зниження рівня рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості та платоспроможності до 
критичного, при якому існує реальна загроза банкрутства; 

зниження попиту та цін на продукцію підприємства; 
зношення технологічного обладнання до критичного рівня; 
підвищення цін на матеріально-енергетичні ресурси; 
зниження продуктивності праці та кваліфікації трудових ресурсів;  
зниження частки ринку підприємства. 
Основною загрозою власникам є повна або часткова втрата контролю над підприємством. 

Усі ці загрози є загрозами безпеці стабільності, тому що передбачають погіршення економічно-
го стану підприємства до рівня, нижчого за поточний. 

У той же час слід зазначити, що в сучасних умовах жорсткої конкуренції безпека стабіль-
ності неможлива від безпеки розвитку. В даному контексті можна процитувати фразу із відомої 
книги Л.Керролла [0]: «Доводиться бігти з усіх ніг, щоб залишитись на тому ж місці, а якщо 
бажаєш попасти в інше місце, то потрібно бігти вдвічі швидше».  

У роботі [0] зазначається, що для науково-технічного розвитку підприємства інноваційна 
діяльність повинна забезпечувати темпи щорічного зростання величини прибутку на рівні не 
менш, ніж 5%. 

Отже, підприємства повинні бути не лише стабільними, але й забезпечувати інноваційний 
розвиток, а загрози безпеці розвитку полягають у тому, що темпи покращення економічного 
стану підприємства нижчі за планові.  

У роботі [0] відмічається, що кожна проблема або сприятлива можливість, що викликана 
змінами, неодмінно призводить до появи ще більших змін, в результаті яких підприємство сти-
кається з новими проблемами та можливостями. Отже, проблеми та можливості виникають до 
тих пір, поки у світі відбуваються зміни. Уникнення або ігнорування проблем призводить до 
розпаду та дезінтеграції організації. На думку І. Адизеса, уникнути усіх можливих проблем не-
можливо, потрібно лише адаптуватись до них, при цьому необхідно враховувати стадію життє-
вого циклу, на якому знаходиться організація.  

У роботі [0] виділяються нормальні проблеми, які можуть успішно вирішуватись на даній 
стадії, та аномальні, вирішення яких буде призводити лише до подальшого погіршення ситуа-
ції. Організація повинна або усунути джерело аномальних проблем, або припинити існування. 
В роботі [0] розрізняються наступні стадії: доглядання, дитинство, давай-давай, юність, розквіт, 
занепад, аристократизм, Салем-Сіті, бюрократизм, смерть. Для кожної стадії наведено норма-
льні та аномальні проблеми. Так, на стадії доглядання виділяються такі аномальні проблеми: 
деталі не продумуються, фанатичний засновник, що втратив зв'язок з реальністю, орієнтація 
виключно на прибуток, засновник легко втрачає контроль над ситуацією. 

На стадії дитинства - інвестори, що сумніваються, відданість, що слабшає під впливом ри-
зику, втрата контролю засновником, небажання прислухатись до думки інших, некеровані кри-
зи, відсутність підтримки в раді директорів, в родині. На стадії давай-давай - відсутність фоку-
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су, розмитість ресурсів, передчасна орієнтація на прибуток, продаж незважаючи на якість, від-
сутність контролю витрат, відсутність зборів персоналу, завищена зарплата персоналу, синдром 
чайки, керівництво в стані параної, відсутність комунікації, впевненість в настанні чуда, відсу-
тність підзвітності, падіння поваги та довіри, пріоритетом є все, засновник є незамінним, але не 
забезпечує спасіння.   

На стадії юності - неузгодженість ідей, усунення засновника, премії за досягнення, хоча 
компанія несе збитки, параліч підчас постійної зміни власті, послаблення довіри та поваги, усу-
нення лідера, надмірна кількість внутрішніх правил, управління за принципом «розділяй та ке-
руй», надмірний та затратний контроль, відповідальність за прибутки без права керування ни-
ми. На стадії розквіту - недостатня децентралізація, дезінтеграція, послаблення підприємниць-
кої активності, задоволеність результатами, відсутність відчуття необхідності термінових дій,  
опора на те, що працювало раніш, більша частина часу в офісах, небажання приймати на себе 
ризик, втрата бачення проблем. 

На наш погляд, аномальні проблеми потрібно обов’язково враховувати і при оцінці еконо-
мічної безпеки, тому що вони як раз і становлять загрози економічній безпеці підприємства. 
При цьому в якості загроз повинні враховуватись зазначені аномальні проблеми в залежності 
від поточної стадії життєвого циклу. Витрати на усунення цих загроз безпосередньо впливають 
на рівень економічної безпеки. 

Пропонуємо для різних стадій життєвого циклу підприємства розрізняти окремі форми без-
пеки. Для цього використаємо відому класифікацію стадій життєвого циклу М. Портера [0]. На 
стадії виходу на ринок актуальною для підприємства є безпека розвитку. При цьому для під-
приємства вкрай важливим є пошук ринків збуту та нарощування обсягів продажу продукції. 
Наступна стадія зростання характеризується подальшим збільшенням продажу продукції. Під-
приємство проводить агресивну політику захоплення частки ринку, а щорічні темпи зростання 
повинні бути не лише стабільними, а випереджати досягнуті у попередньому періоді. Отже, для 
цієї стадії потрібно визначати безпеку розвитку розвитку. Далі підприємство вступає в стадію 
зрілості. У даному разі для підприємства важливо закріпити досягнуті максимальні значення 
показників. При цьому визначається безпека стабільності розвитку. На останній стадії спаду 
вже не йдеться про розвиток, підприємство намагається усіма засобами не допустити зниження 
досягнутих показників, тобто визначається безпека стабільності. 

На рис. 1 відображено запропоновану нами класифікацію форм економічної безпеки під-
приємств залежно від стадії життєвого циклу. 

 
Рис. 1. Класифікація форм економічної безпеки підприємств в залежності від стадії життєвого циклу 

 

При цьому пропонуємо розрізняти два види розвитку: 
внутрішній розвиток (пов'язаний зі стадіями життєвого циклу і відповідає розвитку ринку); 
зовнішній розвиток (розвиток, випереджуючий розвиток ринку). 
Пропонуємо підчас оцінки економічної безпеки розвитку величину необхідного збільшен-

ня прибутку капіталізувати методом прямої капіталізації та отриману величину додавати до 
величини потенційної вартості підприємства. 

Підчас оцінки безпеки розвитку пропонуємо також враховувати показники швидкості та 
прискорення, зокрема темпи приросту прибутку, обсягів продажу тощо. При цьому, якщо оці-
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нюється безпека розвитку розвитку визначаються темпи приросту для темпів приросту, досяг-
нутих у минулому. При оцінці безпеки стабільності розвитку визначається темп приросту на 
рівні темпу, досягнутого у минулому. На даній стадії актуальним стає здійснення інноваційної 
діяльності, що дозволяє зберегти поточний економічний стан підприємства та забезпечити кон-
курентоздатність підприємства на ринку. 

Підчас оцінки безпеки стабільності використовується загальноприйнятий метод управління 
по відхиленням: встановлюються нормативи для різних показників діяльності підприємства та 
визначаються відхилення фактичних значень показників від цих нормативів.  Але крім того, 
пропонуємо додатково визначати показники, що характеризують швидкість погіршення еконо-
мічного стану та ймовірність настання банкрутства підприємства, а також вплив суб’єктивних 
причин, що зменшують цю ймовірність. Окремо необхідно оцінити ймовірність настання банк-
рутства внаслідок корпоративних конфліктів. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Таким чином, при здійсненні оцінки рів-
ня економічної безпеки необхідно враховувати стадію життєвого циклу, на якій знаходиться 
підприємство. Різним стадіям життєвого циклу відповідають окремі форми економічної безпе-
ки. Тому в процесі оцінки різних форм безпеки необхідно здійснювати не тільки співставлення 
обраних показників з їх нормативними величинами, а й враховувати швидкість та прискорення 
динаміки зазначених показників. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ  
УРАНОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ 

 

Розглянуто проблему вилучення урану із відходів уранових шахт України. Проведено аналіз існуючих технологічних 
рішень та можливість отримання економічного ефекту для вирішення техногенних проблем уранової промисловості. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. В останні роки про-
блема комплексного використання рудної сировини в контексті сталого розвитку регіонів на-
була надзвичайно важливого значення. Це обумовлено тим, що в наявний час більшість видо-
бутої сировини використовують для вилучення одного чи двох елементів.  

З однієї сторони, це обумовлено метою знизити собівартість кінцевого продукту, а з іншого 
боку, такий підхід призводить до значного техногенного навантаження на регіони видобутку 
мінеральної сировини.  

                                                            

.  Максимов С.В., Письменна О.Б., 2012 
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Як відзначено в роботах [1,2], в Україні в наявний час, один із самих високих показників по 
накопиченню відходів у світі. Слід відзначити, що при загальній площі України менш ніж три 
відсотки, на ній було накопичено чверть всього індустріального потенціалу СРСР.  

В цьому плані важливою проблемою являється розробка економічних підходів, які стиму-
лювали б повне та комплексне використання видобутої рудної маси, а також можливість засто-
сування відходів одних виробництв у промислових циклах інших.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема використання сировини, що видобувається в 
даний час являється невід'ємною складовою частиною техногенних наслідків попередньої дія-
льності людства. 

Найбільш доцільним, на наш погляд, є викладений в роботі [3] підхід, який вважає найефе-
ктивнішим принцип індустріального симбіозу, а саме, об'єднання різних об'єктів, матеріальних 
та енергетичних потоків, в єдиний енерго-технологічний комплекс, який дозволяє “працювати” 
практично всі відходи виробництва. 

Відсутність єдиного комплексного підходу до проблеми, що розглядається, на наш погляд, 
обумовлена бажанням технологів отримати продукцію по собівартості, яка б була конкурент-
носпроможною та надавала можливість отримати максимальний прибуток.  

Екологи даного виробництва, зазвичай, максимально спрощують вирішення екологічних 
проблем. Тому розробка економістами теоретичних, методологічних та практичних підходів, 
що базуються на засадах максимального використання сировини та отримання економічного 
ефекту від цих розробок з одночасним отриманням промислових продуктів, дала б можливість 
фінансувати вирішення екологічних та соціальних проблем.  

Постановка завдання. Метою даної роботи являється розробка економічних засад вирі-
шення вказаних вище проблем стосовно урановидобуваючої промисловості України та регіона-
льних проблем видобутку уранової руди.  

Викладення матеріалу та результатів. Видобуток уранової сировини на Україні, що розпочав-
ся в кінці 40-х років та набув повномасштабного розвитку на початку 50-х років був обумовлений 
необхідністю створення ядерної зброї. При цьому екологічним наслідкам діяльності урановидобува-
ючих шахт та комплексу по переробленню та отриманню закису-окису урану не приділялося жодної 
уваги, а результати техногенної діяльності не розголошувалися, бо носили закритий характер. Врахо-
вуючи якісний склад уранової сировини, що відрізняється незначним вмістом урану (0,1-0,2 %), на 
відміну від уранових руд Канади, Австралії, США, економічна оцінка закису-окису урану, що отри-
мувався на Україні, носила статистичний характер, який являвся базовою складовою планування бю-
джетних надходжень у виробничу діяльність уранового комплексу. 

Відпрацювання Першотравневого (м. Терни) та Жовторіченського (м. Жовті Води) родо-
вищ надзвичайно погіршили собівартість кінцевого продукту. Початок видобутку уранової ру-
ди на шахтах Інгульська (м. Кіровоград) та Смолінська (м. Смоліно), що знаходилися на відста-
ні 150-250 км та зниження вмісту урану в сировині, що добувалася, поставили нагальну задачу 
збагачення руди безпосередньо на території шахт Кіровоградської області. На початку 70-х ро-
ків на шахтах Інгульська та Смолінська були створені комплекси по сортуванню видобутої ру-
ди на збагачену по урану і так звану “пусту” породу. Відходи (низька за вмістом урану частина) 
на Смолінській шахті, після проходження сортування на радіометричній фабриці збагачення 
(РФЗ), розміщувалися безпосередньо біля шахти, що розташована в центрі селища Смоліно. На 
Інгульській шахті, після сортування руди на радіометричній установці (РУЗ), відвальна (збід-
нена) порода розташовувалася поряд з шахтами, в результаті чого утворилося вісім териконів.  

З початку роботи шахт та установок по сортуванню руди було накопичено близько 11,6 млн т 
відходів із середнім вмістом урану 0,024 %. Видобуток уранової сировини та накопичення відходів 
від початку роботи шахт і до сьогоднішнього дня представлено на рис. 1,2. 
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Рис. 1. Показники видобутку рудної сировини та вилучення відходів за 1970-2010 рр. на ш. Смолінська 
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Рис. 2. Показники видобутку рудної сировини та вилучення відходів за 1970-2010 рр. на ш. Інгульська 
 

Складування відходів на териконі Смолінської шахти та на восьми териконах Інгульської 
шахти носили безсистемний характер, що в наявний час потребує створення сортувальних ком-
плексів для подальшої переробки відвалів. За даними хімічного аналізу вміст урану знаходить-
ся в інтервалі 0,006-0,063 %. Попередній аналіз показав, що найменший вміст урану в хвостовій 
частині, який може бути перероблений на гідрометалургійному заводі (ГМЗ) м. Жовті Води по-
винен бути не нижче 0,032-0,034 % (при собівартості закису-окису урану на рівні 180 дол. 
США за 1 кг). 

Наявність на териконі породи з вмістом урану нижче ніж 0,016 %, згідно з НРБУ-97, може 
бути використана в будівництві дамб та автодоріг.  

Як показав аналіз кернових проб, відібраних на териконах Смолінської та Інгульської шахт, 
розподіл урану за вказаними вище кількісними показниками представлено на рис. 3,4. 
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Рис. 3. Розподіл урану на териконах Смолінської шахти 
за класами використання 

Рис. 4. Розподіл урану на териконах Інгульської шахти 
за класами використання 

 
Рис. 5. Сірчанокислотне купне вилуговування промпродуктів на шахтах 
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для переробки на ГМЗ у м. Жовті Води. Пусту породу з вмістом урану нижче 0,016 % використову-
ють при будівництві доріг. Основну масу рудної сировини (так званий “проміжний продукт”), після 
подрібнення до фракції менше 10 мм, вилуговують за допомогою сірчаної кислоти безпосередньо на 
шахтах. У загальному вигляді такий технологічний процес зображено на рис. 5.  

Раніше в роботах [4,5], було показано економічну доцільність карбонатного вилуговування 
уранової руди за технологією купного та блокового вилуговування. 

Схема купного карбонатного вилуговування представлена на рис. 6. 
Рис. 6. Карбонатне вилуговування промпродуктів на ша-

хтах 
Як в першому так, і в другому випадку, після 

формування штабелю відходи необхідно утилізу-
вати. Практика купного сірчанокислотного вилу-
говування показала, що для утилізації відпрацьо-
ваної маси необхідно розробляти складні техноло-
гічні процеси. Стосовно купного карбонатного ви-
луговування, відпрацьована маса може бути вико-
ристана для заповнення кар'єрів, що утворилися в 
Кіровоградській області після видобутку піску для 
проведення гідрозакладувальних робіт [6]. 

У загальному вигляді формула для оцінки ви-
трат при відпрацюванні промпродуктів методом 
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де Вск.в - витрати, що утворюються при відпрацюванні промпродуктів методом сірчанокислот-
ного вилуговування; Рс - радіометричне сортування; Фш - формування штабелю; Ок - обробка 
сірчаною кислотою; Ав - аніонообмінне вилучення урану із технологічних розчинів; Та1 - транс-
портування аніоніту на ГМЗ; Пш - промивка штабелю до нейтрального значення рН; Да - десор-
бція урану з аніоніту на ГМЗ; Та2 - транспортування смоли після десорбції на шахту; Опв - очи-
щення промивних вод від урану, природних радіонуклідів та зниження солевмісту.   

Витрати, що утворюються при карбонатному купному вилуговуванні розраховуються за 
наведеною формулою 

Вк.к.в=Рс+Фш+Кв+Пр+Ер.к,        (2) 
де Вк.к.в - витрати, що утворюються при карбонатному купному вилуговуванні; Рс - радіометри-
чне сортування; Фш - формування штабелю; Кв - карбонатне вилуговування; Пр - подача розчи-
нів на установку очищення шахтних вод; Ер.к. – економічний ефект від рекультивації кар'єрів; 

Як показали проведені розрахунки, що включали вартість сірчаної кислоти, карбонату амо-
нію, окислювачів, аніонообмінної смоли, вапна, транспортних витрат, трудо- та енергозатрат, 
собівартість отриманого урану методом купного сірчанокислотного вилуговування знаходиться 
на рівні 160 доларів США за 1 кг, а отриманого методом карбонатного вилуговування до 90 
доларів США за 1 кг. При цьому в оцінку витрат на купне сірчанокислотне вилуговування не 
включена вартість утилізації технологічних розчинів, промивних вод та відпрацьованих твер-
дих відходів. 

Проведений економічний аналіз показує доцільність купного карбонатного вилуговування 
накопичених відходів уранодобувних шахт. При цьому собівартість отриманого закису-окису 
урану майже вдвічі нижча від собівартості продукту, отриманого при переробці руди на гідро-
металургійному заводі. Це дає змогу по-іншому розглянути доцільність перевезення та пода-
льшого сірчанокислотного вилуговування продукту, отриманого після радіометричного сорту-
вання (так званого концентрату) з вмістом урану більше ніж 0,032 % на ГМЗ. Собівартість 
отримуваного з нього закису-окису урану розраховується за формулою  

зЕТРзМзТсРкС  ,      (3) 
де Ск - собівартість концентрату закису-окису урану; Рс - радіометричне сортування; Тз - транс-
портні витрати; Мз - матеріальні витрати; ТР - трудовитрати; Ез. - енерговитрати; 
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Як показує аналіз собівартості отриманої за традиційною технологією продукції, транспор-
тні витрати складають близько 25-30 %. Отже, очевидна економічна доцільність переробки вка-
заної сировини безпосередньо на шахтах, крім цього значно спрощуються витрати на радіомет-
ричне сортування відвалів, так як вони будуть складатися лише з однієї операції, а саме - виді-
лення неактивної рудної маси. 

Переробка накопичених за довгі роки на території шахт відвалів не в повній мірі вирішує 
екологічну проблему їх розформування. Це обумовлено шаром землі (чорноземів), на яких були 
розташовані відвали. У процесі постійного стікання дощових вод, та вод, що утворилися при 
розтаванні снігу, вони стали сорбентами урану та природних радіонуклідів. На наш погляд, 
найбільш доцільним є використання їх для покриття піщаних кар'єрів, в яких заскладована від-
працьована карбонатним вилуговуванням сировина. 

Відомий спосіб, запропонований Г. Лобачем та В. Задорським, дає можливість провести повну 
дезактивацію ґрунту. Він полягає в вирощуванні спеціальної трави, яка працює як “біонасос” і вилу-
чає із ґрунту уран та природні радіонукліди. Три-чотири засіви такої трави, з їх подальшою утилізаці-
єю на ГМЗ, надають можливість повністю очистити ґрунт від радіоактивних елементів [4].  

На даному етапі не ставиться мета розроблення комплексних методик оцінки впроваджен-
ня технології утилізації відвалів, отриманого економічного ефекту від додаткового вилучення 
закису-окису урану, використання відходів уранодобуваючих виробництв для вирішення еко-
логічних проблем та використання відходів урановидобуваючих шахт у промислових циклах 
інших виробництв та отримання еколого-економічного ефекту.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Економічний аналіз вирішення проблем 
техногенного навантаження, що утворився в Україні на протязі декількох десятиліть і порівня-
льна оцінка видобутку уранової руди, різних способів переробки відходів та їх утилізації в ін-
ших виробництвах дають можливість на економічній основі не тільки вирішити вказані про-
блеми, але й сформувати напрямки отримання прибутку від запропонованої діяльності.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на вирішення екологічних проблем, в основу 
яких покладена економіка ресурсозбереження та мінімізація шкідливого впливу видобутку 
уранової сировини на навколишнє середовище. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ЗАЛУЧЕННЯ У ВИДОБУТОК ЗАБАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД  
НА ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
 

Розглянуто економічні аспекти обґрунтування доцільності залучення у видобуток забалансових запасів залізних 
руд в умовах підземної розробки родовища. Запропоновано організаційно-економічний механізм розрахунку собіва-
ртості видобутку забалансових руд. 
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Проблема і її зв'язок з науковими та практичними задачами. Економічно-ефективна ді-
яльність сучасного гірничодобувного підприємства цілком залежить від наявності відповідної 
сировинної бази, яка визначається наявністю достатніх обсягів розвіданих та доступних для 
відпрацювання запасів корисних копалин, гірничо-геологічними умовами їх залягання, рівнем 
прогресивності технології видобутку та загальною організацією виробництва. У підсумку ці 
фактори обумовлюють вартість видобутку залізних руд та ціну гірничої продукції, що безпосе-
редньо впливає не тільки на показники діяльності гірничодобувного підприємства, але і на стан 
всього гірничо-металургійного комплексу та галузей-споживачів залізорудної продукції. 

Підземна розробка залізорудних родовищ характеризується наявністю значної частини за-
пасів, які за своїми кондиційними характеристиками відносять до забалансових. Ці запаси не 
відпрацьовують при здійсненні основної виробничої діяльності підприємства і практично всі 
вони втрачаються. Однак варто зазначити, що в певних умовах одним з актуальних завдань при 
проектуванні видобутку запасів родовища стає дослідження економічної доцільності залучення 
в експлуатацію забалансових запасів. Це обумовлено рядом причин. 

По-перше, визначення економічної ефективності залучення у видобуток  певної групи за-
пасів залежить від економічної ситуації і технічних можливостей виробництва на певний мо-
мент часу. Найчастіше, техніко-економічні показники, які приймалися як вихідні при перед-
проектній оцінці, втрачають свою актуальну значимість до моменту здійснення безпосередньо-
го видобутку запасів. [1,7] У цих умовах може виникнути необхідність повторного розрахунку 
економічної ефективності і видобуток забалансових руд може бути економічно доцільним у 
зв'язку зі зміною технічного рівня виробництва, потреби в руді, цін на основні матеріали, тру-
дові ресурси та продукцію на ринку. 

По-друге, слід зазначити, що всі основні фінансові витрати, які здійснюються на підготовчі 
роботи амортизуються за рахунок відпрацювання балансового запасу. Таким чином, вони мо-
жуть не враховуватися при калькуляції собівартості добувних робіт при вилученні забалансо-
вих запасів. Тому видобуток таких руд може бути значно більш дешевшим. Це дозволяє роз-
глядати забалансові запаси як потенційно придатні до відпрацювання. Відповідно виникає мо-
жливість розширити сировинну базу гірничодобувного підприємства, підвищити його продук-
тивність без залучення для цього балансового запасу, знизити загальну собівартість залізоруд-
ної продукції. 

По-третє, деяка частина розвіданих запасів могла одержати негативну оцінку через помилки при 
проектуванні, обумовлені недостатньо достовірною геологічною інформацією, або в результаті вибо-
ру неоптимальних рішень у зв'язку з недосконалістю існуючої методології оцінки запасів. 

По-четверте, залучення у видобувний процес забалансових руд може здійснюватись з ме-
тою розширення сировинної бази підприємства та при відповідному скороченні обсягів балан-
сових запасів. 

Варто врахувати, що в більшості випадків частина забалансових запасів може розкриватися 
попутно при проведенні виробок, які призначені для відпрацювання балансових руд [6, 8]. Таке 
залучення у видобуток потребуватиме порівняно незначних додаткових витрат, а отже може 
виявитися економічно доцільним. Загальне збільшення обсягів видобутку запасів за рахунок 
залучення забалансових руд обумовлює загальне зниження питомих витрат, що забезпечує рен-
табельність виробництва. 

Однак точне визначення економічної доцільності відпрацювання забалансових запасів руд 
повинне здійснюватися на основі виконання детальних техніко-економічних розрахунків та ви-
значення економічної ефективності, з урахуванням  гірничо-геологічних умов і специфіки від-
працювання таких запасів. Вирішення цієї задачі може бути виконане на основі застосування 
економіко-математичного моделювання. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням визначення економічної ефективності та техні-
ко-економічних параметрів видобутку залізних руд присвячена велика кількість наукових 
праць. При цьому в сучасній літературі практично не приділяється увага розробці єдиних мето-
дик здійснення економічної оцінки забалансових запасів, а також визначення вартісних показ-
ників з врахуванням гірничотехнічних факторів та специфіки їх відпрацювання. Існуючі систе-
ми оцінки запасів є спрощеними і не відповідають різноманітним особливостям гірничо-
економічних задач, що обумовлені динамічністю ринкових умов та потребують вирішення на 
різних етапах організації виробництва. 
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Постановка задачі. Авторами було поставлене завдання розробки економічного механізму об-
ґрунтування доцільності залучення у видобуток забалансових запасів на основі  організаційно-
економічної моделі процесу відпрацювання забалансових руд, що дозволяє визначити вартісні показ-
ники їх видобутку, зменшуючи вплив стохастичних факторів на результати розрахунків. 

Зважаючи на те, що умови залягання і гірничотехнічні параметри покладу забалансових запасів є 
дуже специфічними і можуть істотно відрізнятися від рудних покладів балансового запасу, така мо-
дель повинна враховувати відмінності у природному вмісті металу, особливостях конструкцій видо-
бувних блоків, обумовлені неординарністю будови і геометричних параметрів покладу, методах ви-
конання гірничих робіт, а також особливості організації процесу відпрацювання забалансових запасів 
для досягнення необхідної економічності та продуктивності видобутку. 

Викладення матеріалу і результати. Залучення в експлуатацію забалансових руд значним 
чином впливає на основні техніко-економічні показники гірничодобувного виробництва: обсяг 
запасів, що видобуваються, вміст металів у рудній масі, експлуатаційні витрати, показники ви-
користання капіталовкладень і виробничих фондів, продуктивність праці, виробничу потуж-
ність підприємства, термін відпрацювання родовища. При значних запасах забалансових руд і 
наявності відповідного резерву потужності гірничодобувного підприємства може бути отрима-
ний великий економічний ефект.  

У таких умовах визначення та оцінка економічної доцільності залучення в експлуатацію 
запасів, які раніше відносились до категорії забалансових, стає обов'язковою при вирішенні за-
вдань проектування видобутку, розширення та реконструкції виробництва, оптимальної органі-
зації гірничодобувного процесу.  

У сучасній практиці можна виділити наступні основні варіанти схем розробки забалансо-
вих запасів [1, 6, 8]: 

балансові і забалансові запаси відпрацьовуються спільно при відповідному усередненні по 
якості (валова схема відпрацювання родовища); 

балансові і забалансові запаси від самого початку експлуатації видобуваються і перероб-
ляються окремо (відпрацювання родовища за роздільно-одночасною схемою); 

спочатку вилучається тільки один різновид запасів, а по завершенні його відпрацювання 
починається  розробка іншого (роздільно-різночасна схема). Зазвичай  у першу чергу вилуча-
ються балансові запаси, а потім – забалансові; 

відпрацювання по змішаній (комбінованій) схемі, при якій послідовність видобутку балан-
сових і забалансових запасів змінюються в міру розвитку гірничих робіт, або коли в межах ро-
довища одночасно застосовуються різні схеми виїмки. 

Слід зауважити, що видобуток руд за принципами роздільно-різночасної схеми вилучення запа-
сів має важливу перевагу. Він дозволяє підтримувати рентабельне відпрацювання протягом усього 
строку експлуатації, оскільки до початку відпрацьовування більш бідних запасів значна частина пер-
вісних витрат виявляється вже погашеною на видобуток «багатого» балансового запасу. 

Ефективному використанню забалансових запасів сприяє той факт, що певна їх частина 
може виявитися вже частково розкритою або може перебувати в безпосередній близькості від 
пройдених виробок. Так частина забалансових запасів може розкриватися попутно при прове-
денні виробок, які призначені для відпрацювання балансових руд. При цьому основна частина 
витрат на проходку виробок також буде амортизована на обсяг балансових запасів. 

Загальний ефект від залучення в експлуатацію забалансових запасів руд у порівнянні з ба-
зовим варіантом (видобуток тільки балансових запасів) доцільно обчислити за формулою 
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де Цit, Цбt - вилучена цінність відповідно по i-му і базовому варіантам у t-му року, грн.; Kit, Кбt - 
капітальні витрати при i-м варіанті освоєння забалансових запасів і базовому в t-му року, грн.; 
Сit, Сбt - витрати на безпосередній видобуток руд при i-м варіанті й базовому, грн.; v - втрати 

руди, долі од.; r - разубоження руди, долі од.; tt б
зб

і
зб СС ,  - витрати на транспортування і збага-

чення видобутого обсягу руд при i-м варіанті й базовому, грн.; Вt - коефіцієнт приведення різ-
ночасних витрат і ефектів. 

Як видно з запропонованої формули (1) визначення економічного ефекту, обгрунтування 
економічної доцільності залучення забалансових запасів залізних руд потребує визначення 
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вартісних показників їх видобутку. Це завдання доцільно вирішувати за допомогою побудови 
організаційно-економічної моделі. Основною метою використання організаційно-економічного 
моделювання для вирішення задач проектування є створення основи для прийняття комплексу 
оптимальних проектних рішень та забезпечення відповідного економіко-математичного апарату 
для їх цілеспрямованого пошуку найбільш доцільних та ефективних варіантів. 

Вилучена цінність видобутої рудної маси (грн/т) при базовому варіанті знаходиться за фо-
рмулою 
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де Цб - цінність, яка вилучається з видобутої рудної маси при базовому варіанті, грн/т; ві - вміст 
і-го металу (корисного компонента) у руді балансових запасів, %; rі - разубожування руди, долі 
од; ебі - вилучення при переробці і-го корисного компоненту, долі од.; Цбi - відпускна ціна i-го 
компонента в концентраті, грн/т; n - число корисних компонентів. 

Вилучена цінність видобутої рудної маси при новому варіанті зі збільшеним видобутком 
при роздільній переробці бідних руд (грн/т) буде дорівнювати 

   qqЦЦЦ заббi  1 ,     (3) 
де q - частка збільшення продуктивності підприємства по рудній масі при варіанті з більш по-
вним залученням запасів і комплексним використання руд, долі од. 
або без збільшення видобутку 

заббi qЦqЦЦ  )1( ,     (4) 
де Цзаб - цінність добутої рудної маси, вилучена з бідних і забалансових руд, грн/т. 

Цінність забалансових запасів, що вилучається з бідних і забалансових руд, визначається за 
формулою 
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де взаб i - вміст i-го компонента у видобутих забалансових рудах, %; езаб i - вилучення при пере-
робці i-го компонента забалансових запасів, долі од.; Цз i - відпускна ціна i-го компонента в кон-
центраті при переробці забалансових руд, грн-т; 

Особливої уваги при побудові моделі потребує питання визначення собівартості видобутку 
руд (Сit, Сбt), що передбачає розрахунок вартості здійснення всіх процесів, необхідних для ви-
лучення запасів. Економічний механізм планування собівартості видобутку руд досліджений 
авторами статті у праці [5]. 

 При розрахунку собівартості видобутку забалансових руд слід враховувати гірничотехніч-
ні параметри і специфіку схемних рішень розробки даної категорії запасів, що безпосередньо 
впливає на економічні показники. Для зниження впливу стохастичних факторів на результати 
розрахунку, організаційно-економічна модель повинна містити гнучкий математичний апарат 
для обліку всіх елементів витрат і особливостей відпрацювання кожного окремого блоку із за-
балансовими запасами відповідно до обраної системи розробки, а також облік ресурсів, задія-
них на всіх етапах виробничого циклу.  

Розрахунок собівартості виконується на основі даних проекту відпрацювання забалансових 
запасів, включаючи обсяги запасів, види, довжину виробок, обсяги робіт, міцність порід у які 
проходять виробки і здійснюються очисні роботи, обсяги робіт по буравленню свердловин, 
штангових шпурів, паспортів буро-вибухових робіт. 

Слід зауважити, що при розрахунках слід враховувати лише ті матеріали, устаткування та 
робочі кадри, які задіяні безпосередньо при вилученні забалансового запасу. 

При описаному підході прогнозна собівартість 1 т видобутої руди складатиме 
ІАВВВВC ПЗЕОМПМБ  ... ,     (6) 

де СБ - собівартість видобутку 1 т руди, грн.; ВМ.П. - вартість матеріалів на проведення 
підготовчих і нарізних виробок, грн; ВМ.О. - вартість матеріалів на очисну виїмку руди в 
блоці/панелі грн; ВЕ - витрати на електроенергію, грн; ВЗ.П. - витрати на оплату заробітної плати, 
грн; А - амортизаційні відрахування обладнання блоку, грн; І - інші витрати, грн. 

Вартість матеріалів на підготовчі й нарізні роботи при видобутку забалансового запасу 
визначається на основі даних про витрати матеріальних ресурсів на проведення виробок різних 
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видів по породах з різною міцністю та з різними типами кріплення. Ця категорія витрат може 
бути частково відсутньою, якщо забалансові запаси вже відкриті, або можуть бути вилучені з 
використанням виробок, проведених для розробки балансового запасу блоку. 

Витрати на матеріали для очисних робіт при видобутку забалансового запасу 
розраховуються на основі даних про обсяги рудної маси, що відбивається глибокими 
свердловинами й шпурами, вартості вибухових речовин і засобів підривання. 
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де ВМ.О. - вартість матеріалів на очисну виїмку забалансових запасів руд, грн;  свердл
ВРВ , свердл

ВЗВ  
- сумарна вартість вибухових речовин/засобів вибуху для обвалення масиву зарядами глибоких 

свердловин, грн;  шп
ВРВ , шп

ВЗВ  - сумарна вартість вибухових речовин/ засобів вибуху на 

обвалення масиву зарядами  штангових  шпурів, грн;  2
ВРВ , 2

ВЗВ  - сумарна вартість вибухових 
речовин, засобів вибуху на вторинне дроблення, грн; Д - прогнозний обсяг видобутку рудної 
маси забалансових запасів, т; Дсвердл, Дшп - обсяг рудної маси, що відбивається свердловинними 
зарядами/ зарядами штангових  шпурів, т. 

Витрати електроенергії розраховуються на основі характеристик задіяного при 
відпрацюванні забалансових запасів технологічного устаткування, його продуктивності та 
обсягу нарізних робіт. 
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де ..рНар
ЕВ - вартість електроенергії, витраченої на нарізні роботи для вилучення забалансового запасу 

в блоці, грн. (якщо вони проводились); VНар.р - довжина нарізних виробок, м; ..рНарV   - довжина 

нарізних виробок, пройдених подвійним скреперуванням, м; lз - просування вибою за робочу зміну, м; 
tз - час на збирання вибою, ч; Nскр - потужність скреперної лебідки, квт; ηдв - коефіцієнт корисної дії 

скреперної лебідки, долі од.; ЦкВт.ч - вартість електроенергії, грн; ..рО
ЕВ - вартість електроенергії на 

очисні роботи при видобутку забалансових запасів руд у блоці, грн.; tзм - тривалість робочої зміни, ч; 
Пзм - продуктивність скреперної лебідки, т/зміну; Дз - обсяг забалансового запасу, т. 

Перший складник формули (3), що відображає витрати енергії на нарізні роботи, може бути 
відсутній, якщо забалансовий запас видобувається попутно з балансовим. Тоді зазвичай підготовчі 
виробки вже проведені і вартість відповідних робіт списана на обсяг балансового запасу. 

Витрати на оплату праці робітників, задіяних у виробничих процесах при видобутку 
забалансового запасу блоку, повинні здійснюватися залежно від умов й обсягів робіт у конкретних 
умовах блоку, кількості виробок різних видів, міцності порід, і т.ін.  
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де ВЗ.П. - витрати на оплату праці, грн.; n - кількість гірничих професій працівників, задіяних у 
розробці забалансових запасів блоку; Qі - обсяг робіт у блоці, який необхідно виконати 
робітникові і-ї професії, т; Ппл.і - продуктивність роботи робітника і-ї професії за зміну, т; ізмЗ - 

ставка заробітної плати і-ї професії, грн/зміну; Начі, Прі - відповідно відсотки нарахувань і 
премій працівників і-ї професії, %.    

Амортизаційні відрахування з обладнання, задіяного у видобутку забалансового запасу, 
доцільно нараховувати залежно від кількості робочих змін, протягом яких устаткування 
працювало в блоці й обсягу робіт, що припадає на кожний з видів устаткування 
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де k - кількість видів устаткування, задіяного в розробці забалансового запасу блоку; Воб - 
вартість одиниці устаткування і-го виду, грн.; Qобл - обсяг робіт, що припадає на устаткування i-
го виду, т; Побл - планова продуктивність устаткування і-го виду за зміну, т; НАзм - змінна норма 
амортизації і-го встаткування, частки ед. 
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Визначений показник собівартості видобутку забалансових руд на основі запропонованого меха-
нізму детального врахування усіх елементів витрат на окремі видобувні процеси може використову-
ватись як окремий критерій при економічній оцінці забалансових запасів. Це стає особливо актуаль-
ним, коли економічна доцільність освоєння забалансових запасів не викликає сумнівів, і проектні рі-
шення зводяться до обґрунтування вибору оптимального варіанта схеми освоєння, включаючи визна-
чення раціональної послідовності відпрацювання запасів, співвідношення їх обсягів. 

Висновки і напрямки подальших досліджень. Оптимізація обсягів виробництва за раху-
нок залучення в експлуатацію забалансових запасів супроводжується загальним зниженням пи-
томих витрат на видобуток, що може забезпечити рентабельне відпрацювання забалансових 
руд. Такий підхід підтримує концепцію комплексного освоєння надр, основним принципом 
якої є забезпечення оптимальної повноти використання запасів. 

Визначення економічної доцільності відпрацювання забалансових запасів здійснюється на основі 
побудови організаційно-економічної моделі процесу видобутку для розрахунку економічного ефекту 
та основних параметрів витрат, яка повинна враховувати гірничотехнічні умови і специфіку відпра-
цювання даної категорії запасів. Математичний апарат моделі враховує витрати різних категорій ре-
сурсів, необхідних для виконання всіх виробничих процесів циклу  видобутку забалансових руд.  

Наступним напрямком досліджень є модернізація характеристик моделі за допомогою ви-
користання методології сіткового планування, а також деталізація вхідних параметрів моделі 
для одержання структури розподілу витрат у часі по окремих виробничих процесах для оптимі-
зації організаційних процесів видобутку забалансових руд.  
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ВПЛИВ ПОЛІТИКИ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ НА РИНОК ЖИТЛА 
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН  

 

У статті наведено загальні принципи та положення політики неолібералізму. Розглянуто особливості запровад-
ження неоліберальних реформ у постсоціалістичних країнах. Проаналізовано наслідки їх реалізації для ринку житла. 

Ключові слова: неолібералізм, постсоціалістичні країни, приватизація, приватна власність, ринок житла. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Серед тих понять, які 
ніяк не можуть увійти в політичний лексикон пострадянських країн, одне з найбільш значущих  
- неолібералізм. 

Неолібералізм – це не просто економічна політика, спрямована на урізання державних вит-
рат, розширення вільної торгівлі та ринків, вільних від державного втручання, але це ще й 
політична філософія та ідеологія, яка впливає на всі сфери життя суспільства [5, c. 53-54] 

Вплив неолібералізму на ринок житла пострадянських країн достатньо великий: він  дав 
поштовх бурхливому розвитку ринку житла цих країн, особливо у період розпаду СРСР, коли 
уряди новостворених держав обрали ринкові методи господарювання - основу неолібералізму. 
                                                            

.  Ковтун М.В., 2012 
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Важливість вивчення впливу політики неолібералізму на ринок житла постсоціалістичних 
країн  визначає її особливе місце та роль у розвитку ринку житла на пострадянському просторі. 

Політика неолібералізму, яка запроваджувалась на території пострадянських країн після розпаду 
СРСР і яка фактично стала поштовхом до його розпаду справила величезний вплив на ринок житла 
країн колишньої республіки. Так була проведена масштабна приватизація, на ринку житла з’явилися 
нові гравці - агентства нерухомості, ріелтори, банки, що видавали іпотечні кредити.  Водночас 
серйозним наслідком з яким зіткнулися прихильники такої політики стала світова фінансова криза, в 
тому числі і криза ринку нерухомості на всьому пострадянському просторі.  

Аналіз досліджень та публікацій. У економічній літературі висловлюється дуже багато 
поглядів щодо впливу політики неолібералізму на економіку різних країн. Дані питання 
досліджувались такими вченими як Джордж С., Деніел Д. Є. Раундз, Ноам Хомський, Вальтер 
Ойкен, Фрідріх А. фон Хайєк та багато інших, але всі вони є тільки стверджувальними, тобто 
обмежуються лише констатацією того, як вплинув неолібералізм на економіку країни в цілому. 
Однак сутність питання впливу неолібералізму на ринок житла пострадянських країн, його 
причинно-наслідковий характер, вченими не досліджувався, що і є одною з причин вивчення 
цього питання. 

Постановка завдання. Недостатня ступінь вивченості впливу політики неолібералізму на 
ринок житла пострадянських країн, фрагментарне й неповне висвітлення цієї проблеми в нау-
кових публікаціях визначили вибір теми дослідження.  

Метою даної роботи є дослідження впливу неолібералізму на ринок житла 
постсоціалістичних країн. 

Методи дослідження. У роботі застосовувалися наукові методи й прийоми економічного 
аналізу, порівняння та аналогії; єдності об’єктивного і суб’єктивного в розвитку економічних 
процесів на ринку житла пострадянських країн. Теоретичною та методологічною основою по-
служили положення, викладені в роботах вітчизняних і закордонних вчених, які  досліджували 
проблеми впливу політики неолібералізму на розвиток економіки  постсоціалістичних країн. 

Викладення матеріалу та результати. Термін «неолібералізм» на пострадянському 
просторі почав широко вживатися з початку 90-х років. На думку голландського політолога 
Пола Тренора, це не просто економічна стратегія, це філософія і політична ідеологія, яка якісно 
відрізняється від лібералізму [8]. 

Неолібералізм - це філософія, в якій існування і робота ринку є цінністю сама по собі. 
Відокремленою від усіх інших відносин виробництва товарів і послуг, а також від всіляких 
спроб виправдати її існування впливом на виробництво, в якій робота ринкових структур 
розглядається як етичний імператив, який визначає всі дії людини і здатний замінити всі раніше 
існуючі етичні переконання та цінності [6, c. 392]. 

Теоретики неолібералізму стверджують: все в світі продається і купується. На їхню думку, 
будь-яка людська дія може бути вписана у систему ринкових відносин. Практики 
неолібералізму прагнуть мінімізації участі держави в економіці, приватизації державних 
підприємств і зміни фінансової системи. Наслідками такої політики стають зменшення 
соціальних гарантій, відновлення класового суспільства, посилення авторитаризму і підрив де-
мократичних процесів [4, c. 27-35]. 

Першим і головним фактом впливу неолібералізму на ринок житла пострадянських країн є 
розпад СРСР і як наслідок розвиток ринкових відносин на території цих країн. 

В узагальнюючій роботі «Основи національної економічної теорії» (1940) В. Ойкена на базі 
веберської методології «ідеальних типів» висунув положення про існування двох типів госпо-
дарства  – «вільного ринкового» і «центрально-керованого». Перший тип, на думку Ойкена, 
більш досконалий: економіка керується ринком за допомогою механізму вільних цін. У друго-
му типі господарство виступає у вигляді абсолютної командної економіки, що виключає дію 
ринкового механізму, до якого якраз і належали країни СРСР [9]. 

Розпад Радянського Союзу є доказом того, що будь-яка економічна альтернатива ринку не 
працює. Нездатність командних економік забезпечити порівнянний із західним рівень добробу-
ту надала нових сил країнам-лідерам капіталістичного світу [1]. 

Однак після розпаду СРСР, країни, що входили до його складу, стали відноситися до пер-
шого типу господарювання - вільноринкового. Зокрема, з’явився і став поступово 
функціонувати ринок житла. 
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За часів СРСР держава надавала «безкоштовне» житло своїм громадянам (фактично 
безкоштовність забезпечувалася заниженою зарплатою всім працюючим). А квартири як такі не 
продавалися, а лише обмінювалися, тобто здійснювався прямий обмін. В той період ринок 
житла по суті знаходився в зародковому стані. І власне розпад СРСР призвів до розвитку ринку 
житла на пострадянському просторі.  

Як писав Стенлі Ароновіц, неоліберальна ідеологія поєднує ринковий фундаменталізм і 
правий підхід до роботи уряду, який вважається ворогом свободи, не беручи до уваги його 
функцію захисника громадських інтересів [3]. 

На думку неолібералістів, уряд не повинен нести ніяких зобов’язань перед бідними або 
піклуватися про колективне майбутнє суспільства, про рівність і справедливість, про соціальне 
забезпечення громадян, нести відповідальність і перед суспільством - їх замінює капіталізм, 
філософія «переможець-отримує-все». 

Так, під дією даної політики ця функція держави в пострадянських країнах скасувалася. У 
рішенні житлового питання населення пострадянських країн стали розраховувати тільки на се-
бе, на свої кошти. Однак, придбати житло за рівня заробітної плати, яку одержувало населення 
практично неможливо. Саме тому, люди були змушені віддавати значну частину своїх доходів 
за дах над головою - знімати житло в оренду. Це сприяло появі на ринку житла пострадянських 
країн під дією політики неолібералізму нового сегмента - сегмента орендованого житла.  

Оренда житла для багатьох було б цілком сприятливим у всіх відносинах, якби не одне 
«але», на яке в тій чи іншій мірі також вплинула політика неолібералізму. Орендована квартира  
- «ненадійна» квартира. Як правило, договори на оренду житла складаються не більше, ніж на 
рік, а частіше і на менший термін. При безстроковому договорі власник може в будь-який мо-
мент «попросити» звільнити житлову площу протягом трьох місяців. Жити «на валізах», 
постійно очікуючи «запрошення на вихід» - звичайно, таке життя нікого не задовольнить. 

Таким чином, замість акценту на власність, що робив класичний і ринковий лібералізм, 
неолібералізм робить акцент на зобов’язання і контракт. Максимізація числа контрактів є типо-
во неоліберальної: приватизація житла, що раніше належали державі, є також наслідком 
політики неолібералізму. 

На думку Ф. Хайека, справжня свобода - це право вільно розпоряджатися своїм капіталом і 
своїми здібностями, і така свобода неминуче пов’язана з ризиком та відповідальністю. Система 
приватної власності - найважливіша гарантія волі не тільки для тих, хто має власність, а й для 
тих, у кого її немає. 

Приватизаційний бум, що охопив на початку 1990-х років всі країни колишньої союзної 
держави, торкнувся в першу чергу житла. 

Так більшість державної власності знайшло свого господаря в особі конкретної людини, 
яка стала розпоряджатися нею на свій розсуд. Це дало поштовх подальшому і ще більш бурх-
ливого розвитку ринку житла на всьому пострадянському просторі. 

Американський соціолог та дослідник Девід Харві писав, що основним відчутним досяг-
ненням неолібералізму був перерозподіл, а не створення нового багатства і доходів. Він назвав 
цей механізм «накопичення шляхом позбавлення прав власності». Зауважимо, що, називаючи 
головним гріхом всіх революцій експропріацію і посягання на недоторканну власність  – будь 
то власність аристократії, заможної буржуазії і взагалі будь-яка інша приватна власність, – при-
хильники неоліберальних ідей з легкістю роблять те ж саме з державною власністю під час 
приватизації. З неолібералізмом виникає поняття «ефективний власник». Таким чином, вихо-
дить, якщо власник неефективний в рамках певного розуміння «ефективності», у когось 
з’являється право відібрати цю власність на користь більш ефективного. 

Це привело до укладання тисяч нових контрактів. Більшість з них виникло завдяки поділу 
послуг, які раніше не розділялися (фанатичний неоліберал не купує всю чашку кави, а 
домовляється окремо за кожен грам). Так були створені нові організація, які здійснювали 
приватизацію або надавали допомогу в проведенні цієї операції. Серед таких організацій можна 
відзначити адвокатські організації, агентства з оцінки житла тощо. 

При цьому період, що охоплюється контрактом, завдяки впливу неолібералізму 
скорочується, особливо на ринку житла, так, що частота укладання контрактів наростає. Для 
прикладу, контракт на оренду квартир і будинків, замість річного стає тримісячним. Причому 
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більшість контрактів полягає не на пряму, а через агентства нерухомості, що сприяє 
збільшенню числа гравців на ринку нерухомості і посиленню конкуренції між ними. 

Така «гнучкість» ринку житла приводить до якісно іншого життя: безлічі угод, що мають 
постійно переукладатися. 

Ф. Хайек, звертаючись до країн Заходу, пояснював, що держава стає занадто сильною. Біда 
Росії - занадто слабка держава, нездатна гарантувати навіть те, що наказував Адам Сміт: охо-
рону життя і майна громадян. Отже, при слабкій державі ми маємо ще й слабке суспільство [3]. 

Міць ринкових сил стає ще більшою з введенням постійних процедур оцінки, особливо 
помітних на ринку житла. Житло постійно оцінюють за різними характеристиками - місце роз-
ташування: близькістю об’єктів соціального значення - дитячих садків, шкіл, лікарень, зупинок 
транспортних засобів та інше. Таку інформацію найшвидше можна отримати за допомогою 
агентств нерухомістю, послугами яких все частіше починає користуватися населення. Це 
типові приклади нового інформаційного забезпечення в неоліберальних економіках. 

Створюються нові ринки за образом бірж, електронні торги, угоди, здійснюються за 
дзвінком. Ці елементи типові для неолібералізму. Наприклад, зняти житло чи купити можна 
просто зателефонувавши, відправивши електронний лист або просто зробивши ставку на елек-
тронних торгах. Ринок житла поступово вдосконалюється і стає більш цивілізованим. Водно-
час, немає зв’язку прямого між зростанням числа угод і виробництвом.  

Конкуренція завжди має свої витрати, які зростають із зростанням інтенсивності 
трансакцій. Так неолібералізм досягає моменту, коли ці витрати загрожують існуючій 
економіці, нівелюючи всі вигоди, досягнуті через розвиток технологій. 

Нестримне зростання фінансового сектора є чисто неоліберальної рисою. Весь цей сектор 
практично не існує у плановій економіці. У свою чергу, він створює величезний попит на 
«офісний простір» у світових фінансових центрах. Експансія цього сектора прямо суперечить 
пропаганді, яка стверджує, що на вільному ринку «більше ефективності і менше бюрократії». 

З розпадом СРСР виникають нові учасники ринку нерухомості - банки, які надають креди-
ти на житло, чого ніколи не було в пострадянські часи. Так на ринку нерухомості пострадянсь-
ких країн з’являється іпотечне кредитування. 

Як вважає Хомський, сучасна глобальна економічна система, яка утвердилась після розпа-
ду СРСР, працює в інтересах меншості, яка різними методами придушує та експлуатує 
більшість [7, c. 215]. 

Політика неолібералізму призвела до так званого іпотечної кризи в США, і як наслідок, до 
світової фінансової кризи. Держави, які слідували політиці неолібералізму, програли гонку не 
лише в економічному підйомі. Поки вони зростали, економічний ефект розподілявся 
непропорційно серед тих, хто знаходився вгорі. 

Однак важко помітити таку вигоду в масовому нераціональному використанні ресурсів у 
житловому будівництві. Для споживачів США, в більшій мірі неплатоспроможних, були 
побудовані мільйони будинків. А надмірні інвестицій у сферу нерухомості спричинили лише 
короткочасну вигоду: деякі американці кілька місяців насолоджувалися домоволодінням і жит-
тям у більш просторому будинку, ніж вони мали б в іншому випадку. Однак це спричинило 
важкі наслідки як для них самих, так і для світової економіки в цілому [2]. 

Хоча неоліберали і не хочуть визнавати це, їхня ідеологія не витримала й іншого випробу-
вання. Ніхто не може заявити, що фінансові ринки зробили видатну справу в розподілі 
ресурсів. 

Таким чином, політика необлібералізму в США призвела до кризи на ринку житла, що по-
ширила свій вплив і на економіку пострадянського простору. 

І хоча іпотечна криза в постсоціалістичних країнах не така глибока. Таку ситуацію можна 
пояснити тим, що іпотечні кредити на пострадянському просторі розраховані виключно на 
середній клас, який складає сьогодні 8-10 % населення. Це позичальники, вирощені на принци-
пах сумлінності, які на відміну від американських споживачів, прагнуть забезпечити 
регулярність платежів по кредиту аби не втратити майбутнє житло. Адже квартира залишається 
головною цінністю для «радянської» людини. Статистика свідчить, що більшість з них погашають 
кредит достроково, в середньому за 6-8 років. Напевно, тому на пострадянському просторі така не-
значна кількість дефолтів. І якщо не трапиться форс-мажор через перегрів ринку нерухомості, то 
масові неповернення банківській системі постсоціалістичних країн не загрожують. 
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Висновки та напрямок подальших досліджень. Підводячи підсумки впливу 
неолібералізму на ринок житла пострадянських країн, на нашу думку, не можу погодитися з 
думкою Ноама Хомського про те, що після розпаду СРСР уряд став працювати в інтересах 
меншості, яка різними методами придушує і експлуатує більшість. Однак, при цьому політика 
неолібералізму принесла й позитивні результати. Так фактично завдяки неолібералізму, на по-
страдянському просторі відбулось становлення ринкових відносин. 

Крім усього іншого політика неолібералізму сприяла приватизації житла. Житло стало на-
лежати одному конкретному власнику, за збереження і стан якого він відповідає сам, продати, 
здати в оренду, обміняти яке він може самостійно. 

Все це сприяло розвитку ринку житла на пострадянському просторі і виходу його на зовсім 
новий рівень.  

Однак не можна не погодитися з думкою Ноама Хомського про те, що головне кредо 
неолібералізму полягає в розумінні того, що прибуток важливіше людей. В якості доказу цієї 
думки свідчить той факт, що бажання заробити призвело до того, що навіть сумлінні громадя-
ни, які брали позики з обачністю, сьогодні знаходяться в ситуації, коли ринки знизили вартість 
їхньої нерухомості нижче уявленого раніше рівня. А втрата права викупу закладеного житла 
призвела до уповільнення світового зростання і відповідно до світової фінансової кризи, що 
почалася у 2008 р. і продовжується до сьогодні, у тому числі і на пострадянському просторі. 

Отже, неоліберальний ринковий фундаменталізм це політична доктрина, яка слугує певним 
інтересам. Дана політика неоднозначно сприймалась вченими, вона не підтримувався ні 
економічною теорією, ні історичним досвідом.  

На наш погляд, уряди країн мають переоцінити наслідки такої політики та відкорегувати її 
недоліки. Саме тому, подальший комплексний аналіз наслідків впливу даної політики на 
економіку країн, та її ринків, зокрема, є доцільним як з наукової, так і практичної точки зору. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розкрито сутність поняття «організаційна культура». Визначено основні фактори впливу на формування та роз-
виток організаційної культури підприємства, основні етапи управління нею. 

Ключові слова: корпоративна культура, організаційна культура підприємства, стратегія управління організа-
ційною культурою. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У сучасних умовах 
стрімкого розвитку зовнішнього середовища, посилення конкурентної боротьби серед учасни-
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ків торговельно-економічних відносин варто звернути увагу на розмаїття засобів посилення їх 
конкурентних позицій. 

Зауважимо, що позиціонування підприємства на ринку залежить в першу чергу від швид-
кості та дієвості реагування його керівництва на зміни зовнішнього середовища, що забезпечу-
ється завдяки добре налагодженому функціонуванню внутрішнього потенціалу. До основних 
складових потенціалу підприємства належать: маркетинговий, виробничий, економічний, кад-
ровий, організаційний, інвестиційний, інноваційний потенціали. У свою чергу останнє можна 
розглянути як процес формування та розвитку організаційної культури. Ефективність внутріш-
нього потенціалу підприємства залежить від рівня розвитку культури кожної організації. Роз-
виток цього питання відбувається під час становлення культури окремих підприємств різних 
форм власності і масштабів дільності. Особливо важливо розробляти та удосконалювати цей 
напрям у межах таких великих підприємств стратегічного значення для економіки нашої краї-
ни, як комбінати ГМК. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питанням, пов’язаним зі створенням та удосконален-
ням корпоративної та організаційної культур приділено значну увагу у працях видатних дослі-
дників цього напряму. Серед них зарубіжні вчені: Е. Шейн, У.Оучі, Р. Рютінгер, М. Армстронг; 
вітчизняні вчені: Магура М.І., Курбатова М.Б., Коновалова В.Г., Кричевський Р.Л. та ін. 

Постановка завдання. На основі аналізу літературних джерел та результатів власних до-
сліджень уточнити визначення понять «корпоративна культура», «організаційна культура», об-
грунтувати основні фактори формування та розвитку організаційної культури, розкрити зміст 
етапів управління нею. 

Викладення матеріалу та результати. У найширшому розумінні поняття «культура» по-
яснюється як сукупність матеріальних та духовних цінностей, що є результатами життєдіяль-
ності людства. Перші методичні підходи щодо розвитку поняття культури організації присвя-
чувалися саме проблемі створення культури великих підприємств корпоративного типу, ство-
рення яких відбувалося шляхом об’єднання декількох великих підприємств. Таким чином, слід 
розрізняти поняття «корпоративна культура» та «організаційна культура». Корпоративна куль-
тура представляє собою сукупність норм та цінностей, що відбивають сутність та характер іс-
нування підприємства корпоративного типу, що об’єднує у своєму складі окремі підприємства, 
кожне з яких має власну організаційну культуру. 

Найбільш загальним визначенням поняття «організаційна культура» є сукупність моделей пове-
дінки, надбані організацією у процесі її адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої інтегра-
ції, що підтримується більшістю членів організації. Але не можна розглядати феномен організаційної 
культури лише з боку людського фактору формування внутрішнього середовища. 

Отже, організаційну культуру підприємства варто розглядати як систему матеріальних та 
духовних цінностей, що взаємодіють між собою і є притаманними конкретному підприємству, 
відображають її індивідуальність і сприйняття себе та інших у зовнішньому середовищі [1]. 

Основними чинниками, що впливають на розвиток організаційної культури підприємства є: 
історія, що відображає причини та способи заснування організації, основні події її розвитку; 
основні функції та технології організації; 
цілі і завдання; 
розмір організації; 
місце розташування; 
система управління; 
персонал підприємства; 
зовнішнє середовище організації. 
Отже, процес формування корпоративної культури починається з моменту створення орга-

нізації та триває протягом усього періоду її існування. Ефективна організаційна культура під-
приємства є узагальнюючим фактором його успіху, що включає управлінський, організаційний, 
економічний, виробничий, соціально-психологічний, технологічний аспекти, та безпосередньо 
впливає на ефективність діяльності організації. З метою підвищення останньої його керівницт-
ву варто звернути увагу на систему управління організаційною культурою.  

Дж. Коттлер пропонує наступну схему управління організаційною культурою підприємства [2]: 
Навіювання людям необхідності змін (інструменти: вивчення ринку та продукції конкурен-

тів, виявлення і обговорення реальних та потенційних слабких ланок роботи, а також основних 
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перспектив); 
Створення команди реформаторів (інструменти: формування групи, що наділена повнова-

женнями, достатніми для керівництва змінами, забезпечення ефективної роботи такої групи); 
Бачення перспектив та визначення стратегії (інструменти: створення концепції майбутньо-

го з метою узгодження зусиль реформаторів; формування стратегії реалізації змін); 
Пропаганда нової концепції майбутнього компанії (інструменти: пропаганда нової концеп-

ції стратегії змін усіма засобами; вироблення еталонної рольової моделі поведінки команди ре-
форматорів); 

Створення умов для широкої участі співпрацівників у перетвореннях (інструменти: подо-
лання перешкод; заміна систем чи структур, що дискредитують ідею змін, сприяння усім, хто 
не боїться ризику, мислить і діє нетрадиційно); 

Отримання швидких результатів (інструменти: планування позитивних змін; моральне та 
матеріальне заохочення тих, хто забезпечує позитивні зміни); 

Закріплення досягнутих успіхів та поглиблення змін (інструменти: зі зростанням довіри 
полегшується задача заміни всіх нескоординованих структур, систем і політики, які не задово-
льняють цілям змін; прийняття на роботу працівників, що здатні впровадити в життя нове ба-
чення, сприяння їх службовому та кваліфікаційному зростанню; поглиблення реформ за допо-
могою нових проектів, програм та агентів змін); 

Прискорення змін у корпоративній культурі (інструменти: удосконалення роботи на основі 
задоволення потреб клієнтів, зростання продуктивності; поліпшення стилю керівництва і збі-
льшення ефективності менеджменту; роз’яснення зв’язку нового стилю роботи та організацій-
них успіхів; розробка способів удосконалення керівництва). 

Основні етапи формування організаційної культури представлені на рис. 1. 
Рис. 1. Етапи управління організаційною культурою підприємства (за-

пропоновано авторами на основі даних [3]) 
 

На етапі попередньої діагностики організаційної культури 
підприємства аналізуються наступні показники діяльності під-
приємства: 

рівень та причини плинності кадрів; 
незадоволення з боку споживачів та партнерів; 
рівень продуктивності праці; 
рівень виробничого травматизму; 
випадки порушення трудової, технологічної та виробничої 

дисципліни. 
На етапі комплексного моніторингу організаційної культу-

ри упроваджуються наступні шляхи: 
виявлення головних проблем, пов’язаних з організаційною 

культурою; 
їх систематизація; 
обгрунтування майбутніх напрямів їх вирішення.  
Наступним є етап розробки стратегії управління організа-

ційною культурою, яка є комплексною стратегією і представ-
ляє собою взаємопов’язаний комплекс дій, що здійснює підри-
ємство з метою створення та забезпечення ефективного розви-

тку його організаційної культури з урахуванням власного потенціалу та факторів і обмежень 
зовнішнього середовища.  

Процес розробки стратегії управління організаційною культурою підприємства представ-
лений на рис. 2. 

На етапі реалізації стратегії управління організаційною культурою упроваджуються конкретні 
шляхи щодо її удосконалення. 

Етап контролю представляє собою постійне порівняння отриманих результатів упровадження 
стратегії управління організаційною культурою з запланованими параметрами її удосконалення. 

Попередня діагностика організаційної 
культури підприємства, виявлення її 

слабких сторін  

Комплексний моніторинг організаційної 
культури 

Проведення контролю та аудиту 
організаційної культури 

Реалізація стратегії управління 
організаційною культурою 

Оцінка ефективності реалізації стратегії 
управління організаційною культурою 

Формування стратегії управління 
організаційною культурою 
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Рис. 2. Етапи розробки стратегії управління організаційною культурою 
підприємства 

 

У випадку невідповідності фактичних результатів реаліза-
ції стратегії управління організаційною культурою запланова-
ним параметрам необхідно впровадити заходи щодо корегу-
вання самої стратегії чи шляхів її реалізації. 

При аналізі системи управління діяльністю вітчизняних 
підприємств різних розмірів та форм власності виявлено, що 
лише протягом останніх років починає акцентуватися увага 
саме на проблемі створення та удосконалення організаційної 
культури. Активізації цього напряму управління діяльністю 
підприємств сприяло створення об’єднань корпоративного ти-
пу, що безпосередньо пов’язано з питанням формування та 

розвитку їх корпоративної культури і викликає необхідність перегляду підходу щодо процесу 
управління організаційною культурою кожної структурної одиниці корпоративного об’єднання. 

Прикладом згаданого вище процесу є входження більшості підприємств ГМК до складу 
найбільшого інтеграційного об’єднання на теріторії України Холдингу Метінвест. Зазначимо, 
що процес інтеграції не може не вплинути на зміну та подальший розвиток організаційної 
культури кожної складової частини об’єднання у напрямі його корпоративної культури. Але не 
можна недооцінювати зворотнього впливу організаційної культури кожного з об’єднаних під-
приємств та процес становлення корпоративної культури утвореної інтеграційної компанії. То-
му, керівникам усіх рівнів варто переглянути підхід щодо проблеми формування та подальшого 
управління організаційною культурою підприємства. 

Висновки та напрями подальших досліджень. Отже, завданням вищого керівництва під-
приємства є розробка та ефективна реалізація стратегії управління організаційною культурою з 
метою підвищення його конкурентного потенціалу. Для цього необхідно приділити детальну 
увагу кожному етапу цього процесу, забезпечивши формування та розвиток ефективної органі-
заційної культури підприємства. 

Подальші дослідження пов’язані з обґрунтуванням показників, що визначають ефектив-
ність організаційної культури підприємства та аналізом шляхів її підвищення.  
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МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розглянуто питання необхідності удосконалення  оцінювання рівня техніко-технологічної бази та побудови 
інтегрального показника, у якому б знайшла відображення вся множина характеристик ТТБ підприємства як 
багатовимірного об’єкту.  
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Оцінювання рівня 
ТТБ потребує застосування адекватних методів оцінки, які дадуть змогу точно, всебічно і вод-
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ночас, порівняно легко фіксувати її поточний стан та тенденції розвитку. Необхідність 
розв’язку завдань удосконалення рівня техніко-технологічної бази вимагає побудови 
інтегрального показника, у якому б знайшла відображення по можливості вся множина харак-
теристик ТТБ підприємства як багатовимірного об’єкту. 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз методичних підходів до оцінювання рівня , ефе-
ктивності використання та відтворення елементів ТТБ дозволив зробити висновок про відсут-
ність комплексного підходу до визначення інтегрального показника ТТБ, який поєднував би в 
собі часткові показники технічних та технологічних елементів конструювання такого показни-
ка може ґрунтуватися на так званій „теорії адитивної цінності”, згідно з якою цінність цілого 
дорівнює сумі цінностей його складових, а отже, можливістю кількісної оцінки властивостей 
складних соціально-економічних явищ та процесів за допомогою одного числа [1]. 

Постановка завдання. У теорії статистики доведено, що методологія побудови інте-
гральних показників на основі комбінації багатьох ознак дозволяє оцінювати одночасно 
як загальний стан об’єкту дослідження, так і рівень розвитку його окремих складових. 
Крім того, стає можливим проведення зіставлень окремих регіонів між собою та аналіз 
динаміки розвитку певного регіону, що є надзвичайно цінним для здійснення оцінки 
ефективності регіонального управління.  

Тому, на наш погляд, цей підхід є найбільш продуктивним на даний час і може бути взятий 
за основу для розробки інтегрального методу оцінки рівня ТТБ ГЗК України. Важливим у ком-
плексному аналізі рівня ТТБ є забезпечення високої стійкості статистичних оцінок. Її основа 
закладається вже на етапі стандартизації показників  

Для цього здійснюється поділ показників за напрямом впливу на інтегральну характерис-
тику на стимулятори (такі, для яких більше абсолютне чи відносне значення підвищує загальну 
інтегральну оцінку рівня розвитку території) і дестимулятори (такі, кількісне зростання яких 
призводить до зменшення інтегральної оцінки регіону) [3].  

Крім того, на етапі стандартизації первинних показників для забезпечення вірного відо-
браження в методиці тенденцій зміни показників, вибір еталонів повинен проводиться не в ме-
жах кожного часового періоду, а для всіх періодів одночасно. У результаті цього стандартизо-
вані показники вірно відображатимуть не співвідносність між первинними показниками ТТБ в 
межах одного періоду, але й їх динаміку за ряд періодів. 

Отже, головні вимоги, яким має відповідати методика, як випливає з попередніх аналізу, 
повинні бути: 

1. За базові показники (індикатори) повинні обиратися первинні показники статистичної 
звітності підприємств.  

При цьому повинні враховуватися наступні вимоги до показників: показність - у даному 
переліку повинні бути представлені всі основні показники, які характеризують рівень і потенці-
ал розвитку ТТБ підприємства; інформаційна доступність та надійність даних - залучені до 
аналізу показники повинні бути легко отримувані з офіційних статистичних джерел без значної 
затримки в часі або порівняно легко обраховуватися на основі статистичних даних для будь-
якого ГЗК; чутливість - показники повинні статистично достовірно змінюватися при зміні тен-
денцій зміни стану ТТБ; можливість інтерпретації - кожен індикатор має відображати якийсь 
аспект рівня ТТБ; економічність - в наборі індикаторів не повинно бути „зайвих” показників, 
оскільки це збільшуватиме складність аналізу. 

2. Стандартизація показників має проводиться так, щоб можна було легко інтерпретувати 
стандартизоване значення кожного окремого показника, їх сукупності й інтегрального показни-
ка в цілому по єдиній шкалі і на основі цього мати повне уявлення про рівень ТТБ. 

3. Спосіб зведення часткових оцінок в інтегральну повинен бути достатньо статистично 
надійним, і в той же час простим і зрозумілим для практичного використання керівництвом 
ГЗК України.  

4. Метод повинен дозволяти вірно відображати рівень і динаміку розвитку ТТБ.  
5. Він повинен забезпечувати швидкий аналіз рівня ТТБ й слугувати надійною основою для при-

йняття управлінських рішень, спрямованих на використання резервів удосконалення ТТБ ГЗК.  
Виходячи з наведених головних вимог до методики оцінювання стану і динаміки розвитку 

ТТБ, і враховуючи його підпорядкованість аналізу ефективності управління, нами адаптовано 
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до потреб оцінювання рівня ТТБ ГЗК традиційні статистичні методи інтегральних оцінок.. 
Викладення матеріалу та результати. Реалізація методики передбачає п’ять етапів: 
1. Формування вихідної інформаційної бази первинних показників за ряд періодів для про-

ведення аналізу. 
2. Стандартизація показників (розрахунок часткових індексів рівня ТТБ ГЗК) у межах кож-

ного періоду. 
3. Розрахунок коефіцієнтів вагомості часткових індексів та їх груп. 
4. Визначення групових індексів технічної та технологічної складових ТТБ, а також інтег-

рального індексу рівня ТТБ ГЗК за ряд періодів. 
5. Інтерпретація отриманих результатів. 
На першому етапі дослідження вирішуються наступні завдання: 
а - створення логічної моделі взаємозв’язку факторів, які визначають рівень ТТБ; 
б - формування бази даних первинних часткових показників для аналізу. 
Рівень ТТБ, як зазначалося вище, не може бути оцінений за допомогою якогось одного час-

ткового показника. Він є „середньозваженою оцінкою” сукупної дії багатьох показників розви-
тку ТТБ, які, очевидно, знаходяться в певних логічних співвідношеннях між собою. Тому необ-
хідно попередньо створити логічної моделі індикаторів, для цього доцільно застосувати метод 
дерева цілей. який дозволяє впорядковувати множину цілей і представляти їх у вигляді ієрархії, 
яка відображує їх підпорядкування і взаємозумовленість. При побудові дерева цілей узагальне-
на, генеральна мета послідовно декомпонується на підцілі нижчого рівня ієрархії, з наступним 
їх декомпонуванням на підцілі ще більш нижчого рівня й так доти, поки не будуть отримані 
елементарні цілі. Важливим при цьому є те, що підцілі будь-якого рівня забезпечують досяг-
нення своєї вищої мети і в той же час самі є цілями для більш низького рівня ієрархії. 

Мета комплексного розвитку ТТБ досягається за рахунок збалансованого й узгодженого 
розвитку технічної та технологічної її складових. У свою чергу рівень розвитку кожної з них 
передбачає досягнення більш часткових цілей. 

Це дозволяє побудувати ієрархію факторів комплексного розвитку ТТБ, рівень розвитку 
яких можна оцінити за допомогою відповідної множини індикаторів, що дозволяє на основі 
ієрархії факторів побудувати ієрархію індикаторів (первинних показників) рівня і тенденцій 
розвитку ТТБ ГЗК (рис. 1). 

Рис. 1. Ієрархія індикаторів 
рівня ТТБ ГЗК України 

 

На основі ієрархії фак-
торів та індикаторів рівня 
ТТБ формується вихідна 
інформаційна база, що 
включає повний набір необ-
хідних для аналізу первин-
них показників. 

На другому етапі інтег-
рального оцінювання рівня ТТБ ГЗК необхідно провести стандартизацію відібраних показни-
ків. Стандартизація, як статистичний метод, означає приведення множини показників, що ма-
ють різні одиниці вимірювання, до однієї основи [2], тобто вектор первинних значень ознак, 
замінюється вектором стандартизованих значень. 

З багатьох способів стандартизації, які застосовуються окремими авторами, на наш погляд, 
найбільш практичною є стандартизація на основі відношення фактичних показників до їх ета-
лонного значення за формулою 

zj=xj/aj,        (1) 
де zj- стандартизоване значення j-го показника; xj- фактичне значення j-го показника; aj - ета-
лонне значення j-го показника. 

Такий спосіб стандартизації дозволяє, по-перше, чітко визначати ступінь досяжності ета-
лонних значень показників, що є важливим для фіксації відхилень в розвитку ТТБ, по-друге, 
отримувати часткові індекси рівня ТТБ вже на етапі стандартизації показників. Головним за-
вданням при цьому є визначення показників-еталонів aj обираючи в якості еталону найкращі 
показники по ГЗК України. З метою забезпечення інформаційної односпрямованості показників 
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їх необхідно поділяти на стимулятори s (зв’язок між такими показниками й інтегральною оцін-
кою прямий) і дестимулятори d (зв’язок між такими показниками й інтегральною оцінкою обе-
рнений). Застосований спосіб стандартизації фактичних показників дозволяє відразу отримати 
часткові індекси рівня ТТБ ГЗК в кожному періоді t , який включений до аналізу і забезпечує 
коректну оцінку динаміки часткових, а потім групових та інтегральних індексів (показників).  

На третьому етапі аналізу розраховуються коефіцієнти вагомості показників wkj та підсис-
тем wk. Застосовуються методи експертних оцінок. 

Розрахунок узагальнюючих групових індексів (технічних (k=1) та технологічних(k=2) еле-
ментів ТТБ здійснюється за формулою 

kj
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Інтегральний індекс рівня ТТБ ГЗК розраховується, виходячи зі значень групових індексів 
та коефіцієнтів вагомості підсистем, за формулою 
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Автором обґрунтований перелік часткових показників, що характеризує стан технічних та 
технологічних елементів ТТБ та формує інтегральний показник рівня ТТБ (рис. 2). Серед пока-
зників стану елементів ТТБ до методики оцінювання інтегрального показника рівня ТТБ вклю-
чена частка технічних елементів у структурі основних засобів підприємства. Для відображення 
показників стану технічних елементів з врахуванням їх якості введений показник частки техно-
логічного устаткування, що відповідає світовим аналогам.  

 
ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА 

Х1,1 - частка технічних елементів ТТБ у структурі осно-
вних засобів підприємства, % 

Х2,1 - рівень автоматизації, д. од. 

Х1,2 - частка технологічного устаткування, що відпові-
дає світовим аналогам, % 

Х2,2 - середній вік технологічних процесів, років 

Х1,3 - середній строк експлуатації технологічного уста-
ткування, років 

Х2,3 - рівень прогресивності технологічних процесів, д. 
од. 

Х1,4 - коефіцієнт прогресивності технологічного облад-
нання, д. од. 

Х2,4 - рівень технологічного потенціалу, д. од. 

Методика оцінки інтегрального показника рівня ТТБ 
гірничо-збагачувальних комбінатів 

1 етап: формування вихідної бази пер-
винних показників за ряд періодів 

2 етап: стандартизація показників (розра-
хунок часткових індексів рівня ТТБ ГЗК) 
у межах кожного періоду 

3 етап: розрахунок коефіцієнтів вагомості 
часткових індексів та їх груп 

4 етап: визначення групових індексів тех-
нічної та технологічної складових ТТБ, а 
також інтегрального індексу ТТБ 

5 етап: інтерпретація отриманих резуль-
татів 
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Х1,5 - коефіцієнт придатності технічних елементів ТТБ, 
д. од. 

Х2,5 - частка нематеріальних активів у структурі необо-
ротних активів підприємства, % 

Х1,6 - частка доданої вартості в обсягах виготовленої 
продукції, % 

Х2,6 - вихід концентрату, % 

Х1,7 - фондовіддача технічних елементів ТТБ, грн. /грн. Х2,7 - відходи збагачення на 1 т концентрату, т/т 
Х1,8 - рентабельність технічних елементів ТТБ за опе-
раційним прибутком, % 

Х2,8 - частка витрат на розвиток технологічної складо-
вої ТТБ у амортизації, % 

Х1,9 - частка витрат на відтворення технічних елементів 
ТТБ у структурі амортизаційних відрахувань, % 
Х1,10 - частка капітальних інвестицій, спрямованих на 
розвиток технічних елементів ТТБ, у структурі капіта-
льних вкладень, % 

Х2,9 - частка витрат на розвиток технологічної складо-
вої ТТБ у капітальних інвестиціях, % 

 

Рис. 2. Авторська методика розрахунку інтегрального показника рівня ТТБ ГЗК 
 

Серед показників стану технічних елементів ТТБ провідне значення належить коефіцієнту 
придатності технічних елементів. Для того, щоб нівелювати вплив переоцінки вартості основ-
них засобів на коефіцієнт їх придатності, перелік показників доповнено середнім строком екс-
плуатації технологічного устаткування.  

Інноваційність технічних елементів відображена в методиці через коефіцієнт прогресивно-
сті устаткування 

зmnN NNУ  ,      (4) 
де Nз - загальна кількість одиниць обладнання на підприємстві; Nmn - кількість одиниць облад-
нання, що відповідають вимогам прогресивних технологічних процесів. 

Традиційно вживаним показником ефективності використання основних засобів є фондо-
віддача, яку у даній методиці трансформовано у фондовіддачу технічних елементів і розрахо-
вано як відношення обсягу продукції у грошовому вимірі до обсягу вартості технічних елемен-
тів ТТБ. Показники ефективності використання ТТБ через призму технічних елементів в мето-
диці враховують рентабельність технічних елементів, що розрахована як відношення прибутку 
від операційної діяльності до вартості технічних елементів ТТБ, та частку доданої вартості у 
обсягах виготовленої продукції. Якщо перший показник (рентабельність) широко використову-
ється у вітчизняній практиці для оцінювання ефективності використання основних засобів під-
приємства, то другий показник (частка доданої вартості у обсягах виробленої продукції) запо-
зичений нами з зарубіжної практики оцінювання результативності діяльності підприємства. 
Використання цього показника дає можливість оцінити якою мірою підприємство не герує до-
дану вартість за рахунок використання технічних елементів підприємства.  

В аспекті відтворення та оновлення до методики включені показники частки витрат на ці 
процеси, які диференційовані об’єктами вкладення на  амортизаційні відрахування та капіталь-
ні інвестиції. 

Серед первинних показників оцінки технологічної складової ТТБ обрано рівень автомати-
зації виробництва, що розраховується як відношення частки автоматизованих операції до зага-
льної частки основних операцій технологічних процесів. Аналогічно до технічних елементів, в 
розрізі технологічної складової вважаємо за доцільність проаналізувати середній вік технологі-
чних процесів. Оскільки цей показник не в змозі надати уявлення про інноваційність техноло-
гічних процесів, перелік доповнено рівнем прогресивності технологічних процесів 

тозтотх ККУ  ,     (5) 
де Ктоз - загальна кількість технологічних операцій, що виконуються на підприємстві; Ктот - кількість 
технологічних операцій, що відповідають вимогам прогресивних технологічних процесів. 

В аспекті перспектив розвитку технологічних елементів ТТБ до методики включений пока-
зник рівня технологічного потенціалу як відношення кількості технологічних рішень на рівні 
винаходів до загальної кількості нових рішень, що використовуються у виробничому процесі. 
Специфіка гірничо-збагачувального виробництва вимагає включення до методики показника 
виходу концентрату з 1 т гірничої маси. Безперечно, кожний ГЗК характеризується різним вмі-
стом заліза у вихідній руді, однак, на нашу думку, високий рівень технологічних процесів здат-
ний нівелювати негативний вплив природних факторів.  

На вітчизняних ГЗК використовуються переважно традиційні технології видобутку, що ви-
користовуються тривалий термін, тому оцінити їх вартість практично неможливо. Опосередко-
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вано вартість технологічних елементів ТТБ можна оцінити через вартість нематеріальних акти-
вів підприємства, тому в перелік показників включено частку нематеріальних активів у струк-
турі необоротних активів підприємства. 

В аспекті екологічної ефективності виробництва до переліку показників включено обсяг 
відходів збагачення (враховуючи, що це основний, найбільш екологічно шкідливий процес, що 
притаманний всім комбінатам) на 1 т концентрату. Потенціал розвитку технологічної компоне-
нти ТТБ пропонується оцінювати часткою витрат на нематеріальні активи. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Розраховані за запропонованою методи-
кою кількісні значення інтегральних індексів (показників) рівня ТТБ ГЗК дозволяють провести 
їх групування з метою визначення ефективності формування і використання складових ТТБ. 
Логічним, на наш погляд, є групування ГЗК за рівнем ТТБ на групи: з дуже високим рівнем, 
високим рівнем, з середнім рівнем, низьким рівнем та дуже низьким рівнем. З метою забезпе-
чення подальшого аналізу визначається єдина шкала для якісної інтерпретації інтегрального 
показника рівня ТТБ (табл. 1).  

Таблиця 1 
Якісна інтерпретація кількісних значень інтегрального показника рівня ТТБ ГЗК 

Межа значень показника, долі. од. Якісна оцінка  

0,00 – 0,20 Дуже низький рівень 

0,21 – 0,40 Низький рівень  

0,41 - 0,60 Середній рівень  

0,61 – 0,80 Високий рівень 

0,81 - 1,00 Дуже високий рівень 
 
На етапі інтерпретації отриманих результатів також проводиться аналіз причин встанов-

лення того чи іншого рівня ТТБ ГЗК, який дозволяє визначити резерви її підвищення. 
Універсальність пропонованого методу дозволяє проводити такий аналіз у трьох напрямах:  
1 - порівняння часткових, групових та інтегральних показників ТТБ ГЗК між собою, який 

дозволяє встановлювати місце певного ГЗК серед інших ГЗК країни за рівнем ТТБ;  
2 - порівняння часткових, групових та інтегрального показників результативності та ефек-

тивності управління i-го ГЗК, що дозволяє визначати проблемні фактори ефективності форму-
вання і використання ТТБ, за рахунок яких відбувається зниження її рівня;  

3 - оцінка динаміки зміни відповідних часткових, групових та інтегральних показників рів-
ня ТТБ i-го ГЗК з метою виявлення позитивних та негативних тенденцій його зміни. Запропо-
нована авторська методика інтегрального оцінювання рівня ТТБ ГЗК забезпечує обґрунтова-
ність та методологічну коректність аналізу рівня ТТБ, що дозволяє отримувати точну та макси-
мально повну інформацію щодо можливих напрямів його підвищення.  

До позитивних характеристик пропонованої методики слід віднести такі: 
1. Відкритість. До апріорної бази даних можна додавати нові показники, так як і усувати з 

неї деякі існуючі, що робить її незалежною від змін у національній статистичній звітності під-
приємств. 

2. Достатня статистична надійність. Проведення стандартизації показників на основі 
відношення до еталонного їх значення як по ГЗК, так і по періодах дозволяє більш точно і на-
дійно розраховувати часткові та узагальнюючі індекси. 

3. Простота. Характер розрахунку часткових, групових та інтегрального індексів (показ-
ників) рівня ТТБ максимально простий, що робить її доступною для практичного використання 
керівництвом ГЗК України для пошуку резервів підвищення рівня їх ТТБ. 

4. Універсальність. За допомогою методики можна оцінювати рівень та тенденції розвитку 
ТТБ будь-якого ГЗК, проводити групування ГЗК за рівнем їх ТТБ, глибше аналізувати вплив 
рівня динаміки часткових і групових індексів на інтегральний індекс, а також досліджувати ди-
наміку зміни рівня ТТБ, що додає прогностичної цінності методиці. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ  
ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Досліджено на основі звітних даних роботи підприємства стан його асортиментної політики та  визначено 
значимі фактори впливу на рівень її оптимізації. За допомогою методу кореляційно-регресійного аналізу розроблено 
економіко - математичну  модель удосконалення асортименту продукції промислового підприємства.  

 

Проблема та зв’язки з науковими та практичними завданнями. В умовах подальшого 
розвитку ринкової економіки в Україні і накопичення досвіду самостійного господарювання 
суттєво ускладнюються задачі управління промисловим підприємством. Необхідно активно 
використовувати принципи і методи внутрішнього планування господарської діяльності, які 
підтвердили свою ефективність у світовій практиці [2]. 

Одним із ключових факторів росту конкурентоспроможності підприємства є асортиментна 
політика, яка здійснює пошук відповідей на ряд фундаментальних питань економіки: що, для 
кого і в якій кількості виготовляти? У зв’язку з цим перед підприємствами постала необхідність 
пошуку нових підходів до формування асортименту як задля забезпечення свого стійкого 
функціонування, так і для подальшого розвитку, і це привело до розробки нових рішень, які 
забезпечують збалансованість з іншими аспектами діяльності підприємства [1]. 

Зміни в управлінні підприємством, викликані розширенням його прав, направлені на забез-
печення ефективного функціонування підприємства, повинні базуватись на дослідженнях 
специфічних особливостей підприємства: його цілей, ресурсів і зовнішнього середовища [7]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми прийняття управлінських рішень у процесі 
внутрішнього планування, в тому числі й виробничого асортименту промислових підприємств, 
знайшли своє відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених і спеціалістів: Левітт 
Т., Ансоффа И., Стрікленда А.Дж., Голубкова Е., Градова А., Зав’ялова П., Івахніка Д.,  
Благової С., Жукової Е. та ін. 

Однак, ряд проблем і досі недостатньо досліджені. Перш за все немає єдності у визначенні 
поняття «асортиментна політика промислового підприємства», відсутній також комплексний 
підхід до формування асортиментної політики підприємства, існують лише спрощені методи 
планування товарного асортименту, відсутня комплексна технологія формування асортименту, 
слабо використовуються методи моделювання. 

Постановка завдання. Об’єктом дослідження стало підприємство машинобудівної галузі 
публічне акціонерне товариство «Констар». Його асортиментна політика - це цілі, задачі й 
основні напрями формування асортименту, обумовлені керівництвом підприємства. 

Метою роботи є розробка теоретичних і методичних положень, а також розробка 
економіко-математичної моделі формування асортименту продукції промислового 
підприємства на основі маркетингових принципів і методів формування управлінських рішень. 

Викладання матеріалу та результатів. Головним завданням підприємства в області асор-
тименту є формування реального і/або прогнозованого асортименту, що максимально 
наближається до раціонального, для задоволення потреб і одержання максимального прибутку 
[3]. Основні напрями в області формування асортименту на підприємстві: скорочення або роз-
ширення випуску окремих видів продукції, стабілізація, відновлення, вдосконалення, 
гармонізація. 

Так на ПАТ «Констар» були виключені із асортименту такі види продукції, як: круги на 
керамічній зв’язці; шліфувальні круги; круги на бакелітовій зв’язці; круги на вулканітовій 
зв’язці; шліфувальні головки; модульні фрези; однокутові фрези, плашки різьбонакаточні; 
насадні і цільні зенкери і т.ін. Розширений асортимент такими товарами: утилiзацiйнi турбоаг-
регати потужністю від 2,5 до 6,0 мВт; парові турбіни малої потужності. Також ведуться роз-
робки по запуску у виробництво бурової техніки: пневмоударників, бурових машин і т.ін. 

                                                            

.  Ртищев С.А., Бондарчук О.М., Ртищев Б.А., 2012 
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Зазначені напрямки формування асортименту взаємозалежні, значною мірою доповнюють 
один одного і визначаються рядом факторів. Так загальними факторами, що впливають на 
формування промислового асортименту, є попит і рентабельність [5]. Тому доцільним є роз-
робка економіко – математичної моделі для асортименту продукції ПАТ «Констар», де голов-
ним показником буде саме рентабельність товарної продукції, яка розраховується за формулою 

R=ТП-С/С.      (1) 
Найбільш рентабельними видами продукції підприємства є виготовлення газоперекачую-

чого обладнання і ГПА, турбодетендерних агрегатів, турбокомпресорних установок ГТТ-3М та 
виготовлення турбінних лопаток.  

Виготовлення газоперекачуючих агрегатів, газотурбогенераторів і двигунів до них, а також 
виготовлення вузлів та деталей для турбокомпресорних установок ГТТ-3М характеризується 
більш менш стабільним ростом товарного випуску. 

Зміна рентабельності окремих видів продукції ПАТ «Констар» відбувається під впливом 
різних факторів. Головними, або факторами першого порядку у випадку продукції ПАТ «Кон-
стар» є підвищення цін реалізації, зміна кількості випущеної продукції і собівартості продукції. 
Факторами другого порядку можуть бути: зміна якості продукції; зміна попиту на продукцію; 
зміна структури та асортименту продукції. 

Основним етапом в розробці економіко-математичної моделі для виробництва 
турбокомпресорної продукції є побудова рівняння функціональної залежності. Основними фак-
торами, які впливають на товарну продукцію є обсяги виробництва, а на собівартість - 
матеріальні витрати. 

Інформацію для проведення аналізу представлено у вигляді табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні показники товарної продукції ПАТ «Констар» по роках 
Показники 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Випуск товарної продукції в оптових цінах, тис. грн           
1.1 Газоперекачуючі агрегати, газотурбогенератори і дви-
гуни до них 

22081,54 30641,64 30419,07 27507,4 23731,22 

1.2 Виготовлення вузлів та деталей для турбокомпресор-
них установок ГТТ - 3М 

4661,65 3288,12 9305,66 4528,04 11802,83 

Разом 26743,2 33929,76 39724,73 32035,4 35534,05 
2. Повна собівартість по основним видам продукції:      
2.1 Газоперекачуючі агрегати, газотурбогенератори і дви-
гуни до них 

28706,02 37500,13 22203,8 19671,4 23992,46 

2.2 Виготовлення вузлів та деталей для турбокомпресор- 
них установок ГТТ - 3М 

3761,236 3434,21 6864,97 2889,89 3013,061 

Разом 32467,26 40934,34 29068,77 22561,4 27005,52 
3. Обсяги випущеної продукції, шт      
3.1 Газоперекачуючі агрегати, газотурбогенератори і дви-
гуни до них 

5 14 14 12 8 

3.2 Виготовлення вузлів та деталей для турбокомпресор-
них установок ГТТ - 3М 

5 5 7 9 11 

Разом 10 19 21 21 19 
4. Матеріальні витрати на основні види продукції, тис. грн.      
4.1Газоперекачуючі агрегати, газотурбогенератори і дви-
гуни до них 

4966,141 8958,879 4713,282 3929,69 4822,484 

4.2 Виготовлення вузлів та деталей для турбокомпресор-
них установок ГТТ - 3М 

463,5 925,708 1996,854 612,743 416,523 

Разом 5429,641 9884,587 6710,136 4542,43 6660,482 
5. Напівфабрикати:      
5.1 Газоперекачуючі агрегати, газотурбогенератори і дви-
гуни до них 

373,178 187,5 88,961 569,03 719,773 

5.2 Виготовлення вузлів та деталей для турбокомпресор-
них установок ГТТ - 3М 

111,808 41,21 117,147 56,769 360,404 

Разом 484,986 228,71 206,108 625,799 1080,177 
 
Припустимо, що між показниками існує квадратична залежність, тоді , де х - це наша 

кількість турбокомпресорної продукції, у - товарна продукція, х,у - статистичні дані [6]. 
Емпірична формулу визначалася за допомогою методу найменших квадратів з використанням 
розрахункової таблиці (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Розрахункова таблиця квадратичної залежності товарного випуску від обсягів турбокомпресорної продукції 

Рік Хі Yi 
2
iX  3

iX  4
iX  ХіYi ii YX 2  Yx 

2005 5 4661,659 25 125 625 23308,3 116541,5 4543,084115 

2006 5 3288,116 25 125 625 16440,58 82202,9 4543,084115 

2007 7 9305,658 49 343 2401 65139,61 455977,2 5896,357558 

2008 9 4528,041 81 729 6561 40752,37 366771,3 7937,441192 

2009 11 11802,828 121 1331 14641 129831,1 1428142 10666,33502 

Разом 37 33586,302 301 2653 24853 275472 2449635 33586,302 
 

Отже, рівняння товарної продукції матиме вигляд 
ТП=85,976n2-355,078n+4169,07,    (2) 

де n - обсяг продукції. 
За допомогою такого виду залежності ми дійшли необхідного результату, тобто при 

збільшенні кількості продукції збільшується і її товарний випуск [4]. 
Таким же методом встановлювалася кореляційна залежність собівартості від матеріальних 

витрат на турбокомпресорну продукцію. Вихідні дані для побудови представлено в табл. 3. 
Таблиця 3 

Статистичні дані для побудови кореляційного поля 
 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 
Собівартість (тис. грн.) 3761,236 3434,212 6864,97 2889,895 3013,061 
Матеріальні витрати на турбокомпресорну 
продукцію (тис. грн.) 

463,5 925,708 1996,854 612,743 416,523 
 

Тобто, зі збільшенням матеріальних витрат на турбокомпресорну продукцію її собівартість та-
кож підвищується, так за 2004 – 2008 р. р. вартість матеріальних витрат знизилась на 46,977 тис. 
грн., а собівартість - на 748,175 тис. грн., найбільшими матеріальні витрати були в 2006 році і скла-
дали 1996,854 тис. грн., в свою чергу і собівартість продукції була в цьому році найбільшою - 
6864,97 тис. грн. А от в 2007 році спостерігалося збільшення матеріальних витрат при одночасному 
зменшенні собівартості, що зумовлено зменшенням витрат на напівфабрикати та закупкою 
імпортного обладнання для виготовлення деталей та вузлів турбокомпресорної продукції. 

Припустимо, що між показниками існує лінійна залежність, тоді y=kx+b, де х - матеріальні 
витрати, у - собівартість; х,у - статистичні дані. Емпіричну формулу знайдено за там же мето-
дом найменших квадратів. Дані для побудови представлені у вигляді табл. 4. 

Таблиця 4 
Розрахункова таблиця лінійної залежності собівартості турбокомпресорної продукції від матеріальних витрат 

Рік Хі Yi 
2
iX  ХіYi Yx 

2005 463,5 3761,236 214832,25 1743332,886 3003,961585 

2006 925,708 3434,212 856935,3013 3179077,522 4093,162315 

2007 1996,854 6864,97 3987425,897 13708342,8 6617,335425 

2008 612,743 2889,895 375453,984 1770762,932 3355,655161 

2009 416,523 3013,061 173491,4095 1255009,207 2893,259514 

Разом 4415,328 19963,374 5608138,842 21656525,35 19963,374 

Отже, рівняння собівартості матиме вигляд 
C= 2,356m+1911,716.     (3) 

За допомогою факторного аналізу та проведених розрахунків знайдено рівняння 
собівартості та товарної продукції, на основі яких побудована цільова функція економіко-
математичної моделі. Важливим при формуванні цільової функції є вибір системи обмежень. 
Виходячи з того, що для ПАТ «Констар» цільовою функцією обрано максимізація 
рентабельності товарного випуску турбокомпресорної продукції, то обмеженнями стали 
матеріальні витрати та обсяги випуску продукції, які найбільше впливають на її величину. За-
гальний вид цільової функції матиме вигляд 
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Для ПАТ «Констар» задача оптимізації звучить наступним чином: при яких обсягах випус-
ку та за яких матеріальних витрат рентабельність турбокомпресорної продукції буде макси-
мальною. Вид цільової функції та обмеження до неї будуть такими 

   

 ).(      ;85,19965,463     ;115

max
72,191136,2

72,191136,207,416908,35598,85 2

nfMmn

m

mnn
R









  (5) 

У системі обмежень є функція (М=f(n)) залежності матеріальних витрат від обсягів 
випущеної продукції. За допомогою факторного аналізу досліджували цю залежність (табл. 5). 

 

Таблиця 5 
Залежність матеріальних витрат від обсягів випуску турбокомпресорної продукції, 

(х - обсяги продукції, у - матеріальні витрати) 

Рік х у xy х2 y2 

2005 5 463,5 2317,5 25 214832,25 
2006 5 925,708 4628,54 25 856935,3 
2007 7 1996,854 13977,978 49 3987425,9 
2008 9 612,743 5514,687 81 375453,98 
2009 11 416,523 4581,753 121 173491,41 

Разом 37 4415,328 31020,458 301 5608138,8 
 

Зв’язок між цими двома факторами слабкий, про що говорить коефіцієнт кореляції (r = 
0,242). Встановлювали кореляційну залежність матеріальних витрат від обсягів 
турбокомпресорної продукції на основі статистичних даних табл. 6. 

Таблиця 6 
Статистичні дані матеріальних витрат та обсягів випуску турбокомпресорної продукції ПАТ «Констар» 
 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 
Матеріальні витрати (тис. грн.) 463,5 925,708 1996,854 612,743 416,523 
Обсяги (шт.) 5 5 7 9 11 

Припустимо, що між показнками існує квадратична залежність, тоді y=ax2+bx+c, де х - це 
кількість турбокомпресорної продукції, у - матеріальні витрати, х, у - статистичні дані. Знайде-
мо емпіричну формулу за допомогою метода найменших квадратів. Розрахунки представлено у 
вигляді табл. 7. 

Таблиця 7 
Розрахункова таблиця квадратичної залежності матеріальних витрат від обсягів продукції 

Рік Хі Yi 
2
iX  3

iX  4
iX  ХіYi 

2
iX Yi Yx 

2005 5 463,5 25 125 625 2317,5 11587,5 793,9422 
2006 5 925,708 25 125 625 4628,54 23142,7 793,9422 
2007 7 1996,85 49 343 2401 13977,9 97845,8 1400,818 
2008 9 612,743 81 729 6561 5514,68 49632,1 1208,784 
2009 11 416,523 121 1331 14641 4581,75 50399,2 217,8410 

Разом 37 4415,32 301 2653 24853 31020,4 232607, 4415,328 
 

Складено систему рівнянь за умови, що є квадратична залежність 














.328,4415537301
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    (6) 

Отже, рівняння квадратичної залежності матеріальних витрат від обсягів турбо-
компресорної продукції матиме вигляд 

M=-99,863n2+1501,802n-4218,48      (7) 
Для знаходження оптимального обсягу продукції та величини матеріальних витрат, буду-

вали область допустимих рішень (ОДР: M1M2M3M4) з координатами M1(463,5;5), 
M2(1996,854;0); M3(0;5); M4(0;11). 

Знаходимо градієнт цільової функції 
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  (8) 

Знаходимо можливі точки, які увійдуть в ОДР та будуть відповідати системі обмежень 
n 5 6 7 8 9 10 11 

M 793,955 1197,264 1400,847 1404,704 1208,835 813,24 217,919 
Отримали  точки 
M5(5; 793,9555); M6(6; 1197,264); M7(7;1400,847); M8(8; 1404,704); M9(9;1208,835); M10(10; 

813,24);  M11(11; 217,919).   
Побудувавши ці точки на графіку (рис. 1), перевіряємо чи входять вони в ОДР. 
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Рис. 1. Область допустимих рішень та можливі точки залежності матеріальних витрат від обсягів продукції 
 

З графіка видно, що тільки т. M11 не входить в ОДР, точки M6,M7,M8,M9,M10 знаходяться в 
області допустимих рішень, а це означає, що вони відповідають заданим обмеженням. 
Підставивши кожну з отриманих точок в цільову функцію, обираємо найкращий варіант, який 
буде спрямований на підвищення рентабельності турбокомпресорної продукції ПАТ «Кон-
стар».  

Отже 
R1(M5)=0,201 або 20,1%; R2(M6)=0,084 або 8,4 %; R3(M7)=0,131 або 13,1 %; 

R4(M8)=0,308 або 30,8 %;  R5(M9)=0,667 або 66,7 %;  R6(M10)=0,407 або 140,7 %. 
 

Висновки та напрямок подальших досліджень. З проведених розрахунків видно, що 
найбільше значення рентабельність турбокомпресорної продукції набуває при матеріальних 
витратах 813,24 тис. грн. та кількості продукції 10 шт., тобто в точці M10. Взявши за базу 2009 
рік розраховували рентабельність R2009=-0,196 або -190,6 %. 

Економічний ефект запропонованої моделі Е=R-R2009=1407-(-0,196)=1,603. 
Отже, за допомогою розробленої моделі можна оптимізувати випуск турбокомпресорної 

продукції та розрахувати оптимальні матеріальні витрати, які в результаті збільшать рентабельність 
даного виду продукції. У даному випадку модель є ефективною, оскільки за її результатами 
рентабельність продукції збільшилась в 1,603 порівняно з рентабельністю 2009 року. 
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УДК 657 
 

К.С. ПРОЦУН., аспірант, Національний університет Державної податкової служби України  
 

ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ 
РЕСУРСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ  

 

Досліджено місце оцінки та аналізу як складових у проведенні державного фінансового аудиту ефективності 
використання державних ресурсів. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Глибока демократизація 
розвитку національної економіки, формування нових інститутів управління в умовах ринкового сере-
довища передбачає наукову оцінку передумов, чинників та доцільності цих процесів, необхідності їх 
становлення та підтримки розвитку. Суттєвих змін зазнала система менеджменту і управління як в 
цілому, так і за їх функціональними підсистемами. Для таких змін сформувалися об’єктивні переду-
мови та специфіка обраної національної моделі ринкового реформування.  

Значні перетворення відбуваються в системі обліку і звітності, змінює свою функцію пла-
нування, ревізія, контроль, сформувалися нові інститути менеджменту, як маркетинг, логістика, 
аудит, контролінг та ін.  

Особливої уваги у цьому процесі заслужив інститут аудиторства, який стосовно свого 
змісту, структури, цільового спрямування, організаційної форми є предметом тривалих теоре-
тичних дискусій, особливої форми суспільного визнання та різноманітністю способів 
практичної реалізації. Головною причиною цього є, на наш погляд, некоректне тлумачення йо-
го функціональної ролі як зі сторони державної системи управління і регулювання аудиторсь-
кою діяльністю, так і зі сторони замовників аудиторських послуг. Якщо перші намагаються 
сформувати інститут аудиторства відповідно до цивілізованих форм міжнародної стандартизації, то 
для других він має чисто прагматичне визнання в сьогочасному вимірі. Як правило, це визнання 
пов’язане із запобіганням покарань з боку контролюючих органів (ДПА, КРУ та ін.). 

Практичне сприйняття чи намагання ігнорувати цей вид аудиту дасть поштовх до нової ла-
вини наукових досліджень, появи нових курсів і навчальних програм, а також до формування 
нової парадигми державного фінансового контролю, зміни філософії роботи органів 
економічного контролю в Україні.  

Аналіз досліджень та публікацій. Існуючий характер становлення і трансформації 
інституту аудиторства в Україні приводить до появи його нових форм і видів, однією з яких є 
державний фінансовий аудит, законодавчо визнаний в Україні на підставі введення змін та до-
повнення ряду законодавчих актів [1, с. 3-6].  

Створення та розвиток державного фінансового аудиту в Україні є предметом дослідження 
таких вчених, як А.О. Асанов, М.В. Бариніна-Зарікова, О.В. Грибовський, Г.М. Давидов, С.О. 
Левицька, А.В. Мамишев, Н.І. Рубан, І.Б. Стефанюк [2-5]. 

Проблеми методології та організації аудиту були висвітленні у працях як вітчизняних уче-
них, так і зарубіжних. Втім, необхідно відзначити, що сучасні умови ставлять нові завдання, 
вимагають комплексного підходу до розв'язання проблем зовнішнього контролю, пов'язаних зі 
зміною організаційних і методичних підходів управління державними фінансами в Україні. 

Метою дослідження є визначення місця оцінки та аналізу ефективності використання 
державних ресурсів у складі методологічного забезпечення державного фінансового аудиту та 
виокремлення на цій основі головних тенденцій їх розвитку. 

Викладення матеріалу та результати. Не вдаючись у теоретичні дискусії щодо глибин-
них перетворень змісту, форм і методів державного контролю при утвердженні концепції ауди-
торства чи до визнання чергової формальної зміни повноважень і компетентності цього 
інституту державного управління, відзначимо, що така його трансформація має абсолютно 
об’єктивні передумови, відповідає вимогам часу як з огляду на цивілізований поступ 
суспільного розвитку України, так і з причин її входження у світовий економічний простір. 
Становлення інституту державного фінансового аудиту є ознакою демократизації 
загальнонаціонального управління, зумовлює активну позицію контрольних органів в 
економічному зростанні та гарантуванні економічної безпеки країни, досягненні ефективності 
                                                            

 Процун К.С., 2012 
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використання державного майна та обґрунтованості управлінських рішень щодо раціонального 
розподілу бюджетних ресурсів тощо.  

Виходячи із змістової характеристики аудиторства як виду управлінської діяльності, за-
уважимо, що його методичну структуру складає аналіз в широкому розумінні слова і, 
економічний аналіз, зокрема. Саме аналітичні процедури в аудиті дозволяють визначити 
мотиваційну основу прийнятих чи реалізованих управлінських рішень, обґрунтувати механізми 
запобігання зловживань, корупції, зловмисних дій у використанні ресурсів, забезпечити кон-
сультативну функцію роботи контролера тощо.  

Проведений економічний аналіз на основі ідентифікованої інформаційної моделі економічної 
системи формує наукове забезпечення прийняття і реалізації економічних проектів, дає якісну 
діагностику стану і перспектив зміни економічної системи будь-якого рівня.  

Аналітичні процедури в аудиті визначені Положенням про стандарти аудиту (Statements on 
Auditing Standarts), зокрема SAS № 56, та за кодифікацією стандартів аудиту, яка прийнята 
Американським інститутом дипломованих громадських бухгалтерів (AISPA).  

За визначенням стандарту аналітичні процедури складаються з оцінок фінансової звітності 
та іншої інформації, які виведені аудитором, враховуючи ймовірні та очікувані співвідношення 
між фінансовими ти не фінансовими даними. Однак, аналітичне оцінювання під час проведення 
аудиту не варто розглядати як формальну ознаку цієї сфери діяльності, що підвищує її 
значимість і масштабність роботи. Навпаки, саме аналітичні доведення економічних відносин, в 
т.ч. і контрольних, відрізняють аудит від простої ревізії чи контролю. Державний фінансовий 
аудит зможе відбутися лише за тієї умови, коли опиратиметься на аналітичні доведення 
об’єктивності, реальності, доцільності контрольних дій будь-якого рівня і спрямованості.  

За визначенням SAS № 56 процедури аналізу охоплюють різноманітні прийоми від простих 
зіставлень до складних моделей, які передбачають залучення великої кількості залежностей і 
даних. Основна передумова процедур аналізу полягає в тому, що визначені показники можна 
обґрунтовано вважати фактичними (реальними), а також і в тому, що можна чекати їх повторення, 
якщо немає доведення зворотнього. Цей стандарт передбачає такі аналітичні процедури як:  

Розрахунок і аналіз відносних показників, що в практичному аудиті, який розвинувся в 
Україні, знайшов відображення у розрахунках показників фінансової стійкості, 
платоспроможності, оборотності активів тощо. Однак, лише декларування відносних 
показників та їх порівняльні оцінки до теоретичних значень не вичерпує можливостей якісного 
аналізу фінансового стану господарюючого суб’єкта чи ефективності використання державного 
майна. За ними можна оцінити тенденції чи закономірності еволюції економічних систем, виве-
сти алгоритм системних змін виробничо-господарської, інвестиційної чи фінансової діяльності, 
що значно підвищує достовірність аудиторського висновку. В цьому випадку найчастіше мож-
на виявити нестандартні або нелогічні значення показників, які не вписуються в алгоритм 
інформаційного взаємозв’язку.  

Аналіз тенденцій, що передбачає оцінку стратегічної поведінки, яка є наслідком 
еволюційних змін (здійснених інвестицій чи інше) та результатом реалізації стратегічних 
планів. Оцінка тенденцій найпрагматичніша у прогнозуванні кризових явищ, визначенні стадій 
життєвого циклу державних програм фірми чи окремих видів діяльності. Проте цієї сфери 
аналітичних оцінок у практичному аудиті майже немає. Причина – складний механізм визна-
чення коректних значень динамічного ряду багатьох показників як за обставин зміни методики 
їх обчислень, так і за значними коливаннями вартісної оцінки. Відомо, що для підвищення 
точності оцінки тренду динамічного ряду значень показника треба збільшувати цей ряд. Для 
сучасної економіки України таку еволюцію простежити дуже складно.  

Варіантний аналіз найбільш бажаний в умовах ринкового середовища з причини 
нестабільності на зміни кон’юнктури останньою. Варіантний аналіз найдоцільніший в аудиті за 
критеріями кінцевої мети господарювання (максимізація чистого прибутку, мінімізація суми 
бюджетних видатків, мінімальне списання втрат тощо). Доцільно також давати варіантну 
оцінку за середньостатистичними значеннями показників, за варіантами поведінки конкурентів, 
за зарубіжними аналогами та ін.  

Говорячи про аналітичні процедури в аудиті, варто зауважити, що вони не обмежують і не 
підміняють зміст комплексного економічного аналізу з його абсолютно іншою цільовою 
орієнтацією. За міжнародними стандартами аудиту (МНА 12) застосування аналітичних проце-
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дур зумовлене взаємозв’язками та взаємообумовленістю показників економічної системи. 
Аналітичне оцінювання цих зв’язків забезпечує повноту аудиторських свідчень, точність і 
законність даних, взятих з обліку. Експертні оцінки свідчать, що більше третини аудиторських 
помилок можуть бути виявлені під час виконання аналітичних процедур.  

У державному фінансовому аудиті слід відмітити три основні напрями аналітичних 
досліджень:  

Аналіз нормативно-правової бази регулювання економічних відносин з точки зору повно-
ти, коректності, ефективності впливу на реалізацію бюджетної політики держави, раціональне 
використання її економічного потенціалу, економічне зростання як господарюючих суб’єктів, 
так і національної економіки в цілому. Саме досконалість правового забезпечення розвитку 
національної економіки зменшує можливості формування її тіньового сектору, є активним ре-
гулятором ефективності використання державного майна, стимулює розвиток конкуренції та 
ефективний перелив капіталів. Від якості правового поля залежить справедливість в 
оподаткуванні будь-якого учасника ринку. В ході державного аудиту слід встановити як 
позитивні, так і негативні сторони діючого законодавства, різноманітність у тлумаченнях ста-
тей за різними правовими актами, можливості уникнення впливу правового поля та загрози 
бізнесу, які виникають при зміні діючого законодавства. З цієї причини та з причини нестійкого 
законодавства створюються умови зменшення впливу системи державного регулювання і 
нівелювання впливу правових норм. Через різне тлумачення одних і тих же статей Законів і 
інструкцій до них більше третини актів, складених податковими та контрольно-ревізійними 
комісіями, оскаржується суб’єктами господарювання та державними установами і 
організаціями. Такі аудиторські процедури дадуть можливість сформувати досконалу норма-
тивно-правову базу бюджетних відносин на всіх ієрархічних рівнях бюджетної системи та 
діяльності контролюючих органів.  

Аналіз доцільності та обґрунтованості бюджетних проектів і програм як стосовно 
сформованої структури інститутів бюджетного фінансування, так і створення нових, що 
декларується умовами ринкового середовища, світової економічної інтеграції, гарантіями 
національної безпеки тощо. Слід мати на увазі, що критерії доцільності багатьох державних 
видатків втрачають свою значимість з утвердженням ринкових відносин, проте не перегляда-
ються і тим самим створюються передумови для використання державного майна у корпора-
тивних інтересах. До цього спонукає і хронічне недофінансування бюджетних проектів або 
відсутність гарантії своєчасного і в повному обсязі надходження коштів з бюджетів різного 
рівня. Аналітичні процедури державного фінансового аудиту спрямовуються на оцінку 
обґрунтованості функціонування об’єктів бюджетного фінансування у вирішенні, а не 
декларуванні всього спектру соціально-економічних, політичних та екологічних задач за кон-
кретними критеріями, які розробляються і регламентуються у законодавчому полі. Ці критерії 
не є стабільними і можуть переглядатися залежно від суттєвості якісних змін у розвитку 
національної економіки та прогресу у міжнародних відносинах. До кола аналітичних процедур 
слід також включити питання рейтингової оцінки бюджетних проектів і програм, яка 
визначається як за принципами максимальної віддачі при лімітованих ресурсних можливостях, 
так і інтегрованості стратегічного та тактичного поступу суспільного прогресу. Так, лише 
індикативна діагностика свідчить про значні втрати держави від неефективного використання 
транспортних магістралей та всієї їх інфраструктури транзитної території України; на держав-
ному забезпеченні знаходяться майнові комплекси соціально-економічного та оборонного при-
значення, третина з яких не дає ніякої віддачі; безпідставно забезпечується бюджетне 
фінансування у так званих депресивних зонах, статус яких часто обумовлено елементарною 
безгосподарністю і непрофесійністю державних органів управління.  

Головну проблему для аналізу обґрунтованості бюджетного фінансування за кожним 
об’єктом складає відсутність специфікованої нормативної бази витрат. Порівняння із 
зарубіжними аналогами не має під собою економічного підґрунтя.  

Аналіз наслідків виконання бюджетних програм і проектів та оцінка ефективності викори-
стання майна. Методологічне забезпечення проведення аналітичних процедур за цим спряму-
ванням є достатньо напрацьоване. Проте, в заключеннях про отримані результати слід 
оцінювати не лише прямий і комплексний результат поточного періоду, а і втрату потенційних 
можливостей, що визначатиме перспективність подальшої реалізації таких бюджетних про-
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грам. Аналіз результатів використання державного майна слід проводити в ув’язці до сформо-
ваних центрів відповідальності за наслідки його нецільової та неефективної експлуатації. В 
переліку аналітичних процедур слід передбачати напрацювання механізмів морального і 
матеріального стимулювання за досягнуті якісні результати такої діяльності.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Якість здійснення аналітичних процедур 
в аудиті ефективності використання державних ресурсів повною мірою визначається 
достовірністю інформації про їх стан, підпорядкованість, розподіл за видами діяльності тощо. 
Як показують експертні оцінки на теперішній час таких точних даних немає. Слід провести 
суцільну прозору інвентаризацію державних ресурсів, визначити їх наявний стан і перспективу 
цільового використання, чітко розподілити центри відповідальності відповідно до структури 
прав власності та прав користування.  

Орієнтуючи державний фінансовий аудит на максимальне використання всього комплексу 
аналітичних процедур можна досягти його утвердження як нового прогресивного виду 
аудиторської діяльності в цілому.   
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АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ  
НА ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У роботі проаналізовано діяльность одеського підприємства ТОВ «Телекарт-прилад”з 2007 по 2011 рр. Прове-
дено калькуляцію собівартості та визначено витрати на 1 грн. товарної продукції на основі чого зроблено математи-
чне моделювання даного показника. У результаті проведених операцій визначено шляхи зниження собівартості про-
дукції на прикладі приладобудівного підприємства.  

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Найважливішою умо-
вою зростання ефективності промислового виробництва є економія живої і минулої праці при 
виготовленні продукції, тобто зменшення собівартості, як фундаменту для зниження оптових і 
роздрібних цін, підвищення конкурентоспроможності продукції, підвищення реальної заробіт-
ної платні та життєвого рівня населення.  

Галузь зв’язку є однією з провідних галузей економіки. Темпи її розвитку свідчать про еко-
номічну ситуацію яка склалася в країні. Основна діяльність галузі - це не тільки надання послуг 
та оренда каналів зв’язку, третьою складовою є вироблення обладнання для потреб галузі. Про 
те на більшості підприємств зв’язку, в наш час застосовується зарубіжне обладнання. На про-
тивагу зарубіжним аналогам в Україні діє один з провідних вітчизняних постачальників облад-
нання для галузі зв’язку ТОВ «Телекарт-прилад». На сьогодні для більшості вітчизняних при-
ладобудівних підприємств, виготовлення продукції яких носить енерго-, трудо- ємний харак-
тер, важливими чинниками впливу на їх функціонування є неоправдана податкова політика, 
конкуренція, коливання попиту і цін, що в свою чергу впливає на собівартість продукції. Тому 
тема статті є досить актуальною, враховуючи виняткове значення собівартості промислової 
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продукції та визначення необхідності систематичного пошуку шляхів її зниження у всіх ланках 
промислового виробництва.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам зниження собівартості продукції спрямовува-
лись праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених як Андроcової О.Ф., Апчерч А., Басманова 
І., Кондаурової І.А.,Тарасенко Н.В., Чумаченко Н.; зокрема в галузі звۥязку Захарченко Л.А., 
Спільної Н.П., Орлова В.М., Потапової-Синько Н.Ю. та ін., проте облік витрат виробництва і 
калькулювання собівартості продукції в останній час зазнають критичних оцінок [2] це вказує 
на те, що дана проблема потребує поглибленогоо дослідження. 

Постановка завдання. Провести аналіз виробничо-господарської діяльності, витрат, на 
основі чого визначити склад і структуру собівартості продукції на ТОВ «Телекарт-прилад». 

Викладення матеріалу та результати. Господарська діяльність будь-якого суб’єкту під-
приємницької діяльності повинна базуватися на раціональному використанні фінансових, мате-
ріальних та трудових ресурсів [5]. Головне завдання кожного такого виробничого підприємства 
- випуск продукції високої якості з найменшими витратами, які б дозволяли отримувати стабі-
льний прибуток та забезпечити конкурентоспроможність.  

Для проведення аналізу собівартості продукції одеського підприємства ТОВ «Телекарт-
прилад” зупинимося на основних етапах його діяльності: 

1. Основним напрямком діяльності ТОВ «Телекарт-прилад» є розробка і серійне виробниц-
тво телекомунікаційного устаткування і систем, приладів і автоматизованих систем урахування 
електроенергії, систем електронних платежів з використанням smart-карт і товарів народного 
споживання. Підприємство успішно працює на ринку пластикових карт з 1995 р. За цей час ви-
пущено більше 70 млн карт, замовниками електронних телефонних карт стали національні опе-
ратори країн СНГ, більше 20 регіональних операторів електрозв'язку Росії, багато крупних при-
ватних операторів. Підприємство бере участь у проектах «єдина телефонна карта» в Україні, 
Росії, Узбекистані. Продуктивність комплексу для лиття пластикових основ електронних карт 
smart-експрес 20 мільйонів штук у рік. 

Сьогодні до складу підприємства входять чотири основні структури: приладобудівний за-
вод, спеціалізоване конструкторське бюро (СКТБ), департамент продажів і маркетингу і сервіс-
ний центр. 

2. Проведений аналіз виявив істотне поліпшення практично всіх кількісних і якісних показни-
ків виробничо-господарської діяльності ТОВ «Телекарт-прилад» за період з 2007 по 2011 рр. (крім 
фондовіддачі ОВФ). Так, на 6239 тис. грн. (або на 7,83 %) зріс обсяг товарної продукції, склавши у 
звітному 2011 р. 85965,4 тис. грн. проти 79726,3 тис. грн. у 2007 р. 

Випередження темпів зростання обсягів товарної продукції над темпами зростання серед-
ньорічної чисельності працюючих зумовило позитивну динаміку продуктивності праці. Так, з 
2007 по 2011 рік рівень середньорічного виробітку товарної продукції на 1 ПВП збільшився на 
9,71 тис. грн. (або на 8,15 %) і склав у 2011 р. 128,88 тис. грн. проти 119,17 тис. грн. у 2007 р. 

Від 5656,6 тис. грн. до 6282,0 тис. грн. зріс прибуток від реалізації продукції, що, у свою 
чергу, обумовило значне збільшення рентабельності реалізованої продукції. Так, протягом ана-
лізованого періоду її рівень зріс на 4,26 процентних пунктів, склавши у 2011 р. 9,44 % проти 
5,18 % у 2007 р. 

За період, що аналізується, більш чим у 2 рази зросла середньорічна вартість ОВФ підпри-
ємства, склавши, склавши у 2011 році 51518,5 тис. грн. проти 23891,8 тис. грн. у 2007 р. Визна-
чена динаміка вартості ОВФ і обсягу товарної продукції обумовила значне зниження показника 
фондовіддачі: від 3,337 грн. у 2007 р. до 1,669 грн. у 2011 р.  

Слід зазначити, що на початок 2011 року підприємство забезпечило достатню фінансову 
стійкість і ліквідність. Проте при цьому оборотність активів підприємства, і показники рента-
бельності залишаються на низькому рівні.  

3. Зниження натуральних обсягів виробництва за період з 2007 р. по 2011 р. зумовило сут-
тєве скорочення матеріальних витрат, яке склало 9780,8 тис. грн., або 16,36 %. Найбільшою мі-
рою скоротилася сума інших операційних витрат - на 4700,1 тис. грн., або на 36,99 %. Більш 
ніж в 1,5 рази зросли витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи, склавши в 
2011 р. відповідно 7109,5 тис. грн. і 2725,8 тис. грн. У найменшій мірі (на 17,31 %) збільшилася 
сума амортизаційних відрахувань (на 752,2 тис. грн. або на 17,31 %). 

Результатом відзначеної вище динаміки витрат по окремих економічних елементах з'яви-
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лися деяки зміни в структурі операційних витрат ТОВ «Телекарт-прилад». За даний період 
більш ніж на 8 відсоткових пунктів зменшилася частка матеріальних витрат, склавши в 2011 р. 
57,01 % проти 65,18 % в 2007 р. У менший мірі - на 4,82 відсоткових пунктів - скоротилася пи-
тома вага інших витрат, яка склала в 2011 р. 9,3 % проти 14,12 % в 2007 р. 

Слідством зниження частки вказаних витрат в операційних витратах з’явилося збільшення 
питомої ваги всієї решти економічних елементів витрат. Найбільшою мірою зросла частка ви-
трат на оплату праці і відрахування на соціальні заходи - відповідно на 8,64 і 3,31 відсоткових 
пунктів. Частка амортизації зросла незначно - на 1,04 відсоткових пунктів.  

Отже, можна стверджувати, що в результаті істотного зниження виробництва протягом да-
ного періоду у ТОВ «Телекарт-прилад» відбулися значні зміни в структурі операційних витрат 
по економічних елементах. Як наслідок розглянутих вище структурних змін в деякій мірі зме-
ншився матеріаломісткий характер продукції ТОВ «Телекарт-прилад».  

4. Проведений аналіз складу і структури собівартості товарної продукції ТОВ «Телекарт-
прилад» по калькуляційних статтях за період з 2007 по 2011 рік виявив деяке скорочення пито-
мої ваги прямих витрат в собівартості товарної продукції: з 71,6 % в 2007 р. до 68,7 % у звітно-
му 2011 р. Основна частка вказаних витрат відноситься до основних. 

Слід констатувати негативну динаміку величини загальновиробничих і адміністративних 
витрат. Так, темп зростання останніх протягом всього аналізованого періоду склав 114,8 % при 
темпі зростання собівартості товарної продукції 103,6 %. Особливо слід звернути увагу на той 
факт, що починаючи з 2007 р. по теперішній час на підприємстві склалася яскраво виражена 
тенденція щорічного збільшення як абсолютної величини даних витрат, так і їх питомої ваги у 
повної собівартості товарної продукції. У результаті з 2007 по 2011 р. при середньорічному збі-
льшенні останніх на 1283,5 тис. грн. їх сума зросла на 2567 тис. грн., що обумовило зростання 
питомої ваги останніх на 9,3 відсоткових пунктів. У звітному 2011 р. вказана негативна тенден-
ція в динаміки накладних витрат була порушена. 

Випередження темпів зростання витрат на збут понад темпами зростання собівартості то-
варної продукції обумовило збільшенні питомої ваги витрат на збут на 0,4 процентних пунктів.  

В основі вказаних структурних змін лежить так званий ефект рецесії, що завжди супрово-
джує скорочення обсягів виробництва продукції [3]. Найбільшими темпами у складі накладних 
витрат зростали витрати на утримання управлінського персоналу цехів і підприємства (в цілому 
за даний період - більш ніж в 1,5 рази). 

Зростання ж абсолютної і відносної величини витрат на збут слід розглядати як позитивне явище. 
Значна частина цих витрат відноситься до змінних витрат. Основну ж частку постійної частини ви-
трат на збут складають витрати на рекламу і участь у ярмарок. Враховуючи специфіку комерційної 
діяльності ТОВ «Телекарт-прилад», зростання останніх слідує вважати позитивним явищем. 

Найбільшою мірою (більш ніж в 16 разів) у складі витрат на збут зросли представницькі 
витрати. Не дивлячись на таку стрімку динаміку, частка даних витрат в загальній сумі витрат на 
збут звітного року склала трохи більше 7 %. 

5. Проведений аналіз виявив яскраво виражену негативну тенденцію в динаміці витрат на 1 
грн. товарної продукції, яка склалася на підприємстві. Максимальний регрес в динаміці даного 
показника спостерігався в 2008 р. Цього року рівень витрат на 1 грн. товарної продукції збіль-
шився на 15,7 коп. або на 16,5 %, склавши 110,76 коп. проти 95,07 коп. в 2007 р. У середньому 
ж витрати на 1 грн. товарної продукції протягом даного періоду щорічно зростали на 5,04 коп.; 
середньорічний темп приросту складав 5,6 %. В цілому за цей період рівень досліджуваного 
показника збільшився на 20,2 коп. або на 22,26 %. 

Така динаміка показника витрат на 1 грн. ТП обумовила наявність у 2008 р. значних збит-
ків від реалізації продукції, величина яких склала 7281,5 тис. грн. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Виконавши аналіз складу виробничо-
господарської діяльності, витрат, складу і структури србівартості на підприємстві 
ТОВ «Телекарт-прилад” можна зробити наступні зазначення: 

1. На підприємстві спостерігається тенденція поліпшення всіх кількісних і якісних показ-
ників. Проте виявлено яскраво виражену негативну тенденцію в динаміці витрат на 1 грн. то-
варної продукції, яка склалася на підприємстві.  

2. Порівняльний аналіз результатів математичного моделювання динаміки показника ви-
трат на 1 грн. товарної продукції у ТОВ «Телекарт-прилад» дозволив визначити вид математи-
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чної моделі. Оскільки коефіцієнт детермінації R2 досягає свого вищого значення 0,78 при полі-
номіальній формі 3-го ступеню, то модель тренда, яка найкращим чином характеризує динамі-
ку аналізованого показника, є поліном 3-го ступеню, який матиме вигляд: Y= 06,09-
22,122х+8,165х2-0,759х3.  

Побудоване рівняння дозволяє зробити висновок про характер виявленої тенденції зміни 
витрат на 1 грн. товарної продукції у ТОВ «Телекарт-прилад». У даному випадку абсолютна 
швидкість зниження вирівняного рівня показника, що досліджується, збільшується з часом. Та-
ким чином, можна стверджувати, що на підприємстві склалася тенденція прискореного зни-
ження показника витрат на 1 грн. товарної продукції.  

3. Узагальнення результатів проведених розрахунків дозволяють зробити висновок про ви-
соку ефективність розроблених нами заходів. Так, їх практичне впровадження забезпечить еко-
номію поточних витрат на матеріальні ресурси у розмірі 43186,2 грн., на оплату праці - 
143441,6 грн., відрахувань на соціальні заходи - 54507,8 грн. у рік. При тому на 54350 грн. збі-
льшуються інші витрати, що обумовлені підвищенням кваліфікації персоналу (у тому разі 
21740 грн. на підвищення кваліфікації робітників і 32610 грн. - фахівців). У цілому річна еко-
номія поточних витрат складе 186785,6 грн. 

4. Проведені дослідження виявили наявність істотних внутрішніх резервів зниження собі-
вартості продукції в ТОВ «Телекарт-прилад». Для їх мобілізації авторами розроблений ком-
плекс заходів щодо: 

зниження витрат на матеріальні ресурси за рахунок оптимізації постачальників покупних 
комплектуючих виробів; 

скорочення витрат на оплату праці й відрахувань на соціальні заходи за рахунок росту про-
дуктивності праці, що обумовлено підвищенням кваліфікації персоналу. 

Доцільність практичного запровадження заходів підкріплена відповідними техніко-еконо-
мічними розрахунками (з метою скорочення витрат на покупні комплектуючі вироби пропону-
ється оптимізувати постачальників окремих мікросхем). Порівняльний аналіз цін на мікросхе-
ми в розрізі двох варіантів поставки показав, що заміна постачальників забезпечить істотне 
зниження цін на окремі найменування мікросхем, що становить від 9,6 % на мікросхему 
AT24C256-10PU-2.7 до 40,7 % на мікросхему PCF8563 (SMD). Результати розрахунків свідчать 
про високу ефективність заходу щодо заміни постачальників окремих видів мікросхем. Його 
практична реалізація знизить матеріалоємність продукції й забезпечить економію поточних ви-
трат на матеріальні ресурси в розмірі 43186,2 грн. у рік. 

5. У подальших дослідженнях авторами більш детально будуть розглянуті чинники впливу 
на собівартість продукції промислових підприємств. 
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ГЕОМЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ 
 

Виконано аналіз загальних та домінуючих видів втрат, що впливають на економічну оцінку геомеханічних 
ризиків на залізорудних кар’єрах ГЗК. Достовірна економічна оцінка ризиків дозволяє планувати стратегію розвитку 
залізорудного кар'єра з урахуванням домінуючих витрат. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Враховуючи 
особливості видобутку залізних руд відкритим способом для гірничо-збагачувальних 
                                                            

.  Калініченко В.О., Калініченко О.В., 2012 
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комбінатів характерний більш високий (у порівнянні з іншими підприємствами) рівень ризиків, 
що пов'язано з наявністю специфічних гірничо-геологічних або геомеханічних ризиків.  

Головна проблема викликана тим, що при збільшенні куту укосу борта кар'єру відбувається 
одночасне збільшення імовірності виникнення можливих порушень цілосності уступів, 
виникнення зсувів та інших типів руйнування укосів бортів залізорудного кар'єру, тобто 
виникнення геомеханічних порушень [1]. 

Для характеристики ризиків, пов'язаних з виникненням можливих зсувів та інших типів 
руйнування породних укосів, тобто геомеханічних порушень, запропоновано використовувати 
термін „геомеханічні ризики”. Для характеристики імовірності виникнення ризиків, пов'язаних 
з виникненням можливих геомеханічних порушень, запропоновано використовувати термін 
«імовірність виникнення геомеханічних ризиків» [2]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Виникнення геомеханічних ризиків можна розглядати як 
складний комплекс несприятливих подій, що призводять в остаточному підсумку до 
економічного збитку [1,3-8]. Цей взаємозв'язок є ключовим і залежить у свою чергу від цілого 
комплексу супутніх ризиків. 

У роботі Н.К. Звонарьова [7] розглянуто економічну ефективність процесу оптимізації 
кутів нахилу бортів кар'єру при його поглибленні, коли кар'єр дороблений до глибини Н під 
кутом αо. Для виймання частини запасів його необхідно поглибити на розмір ∆Н, тоді кут 
нахилу борта при поглибленні дорівнює α1. Потрібно знайти той кут αх при якому прибуток 
гірничого підприємства буде максимальним. 

Економіко-математична модель для абсолютної оптимізації процесу формування відкритих 
гірничих виробок (кар'єрів), запропонована в роботі [1], виходить із вимоги мінімізації 
сумарних економічних витрат на спорудження й експлуатацію відкритої гірничої виробки. У 
цьому випадку економічні показники повинні відповідати слідуючій умові: 

S = A - (Е - У) >min,       (1) 
Аналогічну думку висловлює А.Г. Шапарь [8], який у своїй роботі доводить, що мінімальні 

екномічні витрати на формування укосу борта кар′єру будуть характерними для структурних 
елементів які відповідають прийнятим нормативним значенням.  

Згідно з дослідженням [8] при економічній оцінці геомеханічних ризиків ступінь наближення 
фактичного розподілу величини ризиків  можливо оцінити за допомогою відомих прийомів 
математичної статистики і теорії імовірності. Так величина  вірогідності отримання економічних 
збитків по системі структурних елементів визначається усередненим нормативним коефіцієнтом 
kнез, характерним для нормативної величини імовірності виникнення геомеханічних ризиків для 
досліджуємих структурних елементів гірничо-збагачувального комбіната.   

Постановка завдання. Метою роботи є визначення загальних та домінуючих видів втрат, 
що впливають на економічну оцінку геомеханічних ризиків на залізорудних кар’єрах ГЗК. До-
стовірна економічна оцінка ризиків дозволить планувати стратегію розвитку залізорудного 
кар'єра з урахуванням домінуючих витрат. 

Викладення матеріалу та результати. Наша позиція щодо економічної оцінки 
геомеханічних ризиків при розробці залізних руд відкритим способом дещо відрізняється від 
запропонованих авторами [1,8] визначень. Основна відмінність полягає в тому, що на думку 
автора недоліком даних методик є те, що вони не враховують чинник часу, розмір еколого-
економічного збитку, величину економічного збитку від можливого виробничого травматизму, 
а також економічні збитки від упущеної економічної вигоди в результаті припинення роботи 
кар'єру в залежності від імовірності виникнення геомеханічних ризиків. При цьому ми цілком 
погоджуємося з тим, що повноцінне використання методики економічної оцінки геомеханічних 
ризиків можливе лише за умови доцільного балансу при спільному застосуванні економічних, 
інженерних і аналітичних методів оцінки геомеханічних ризиків при видобутку залізних руд на 
кар'єрах гірничо-збагачувальних комбінатів. 

Таким чином, виконаний аналіз існуючих методик по економічній оцінці геомеханічних 
ризиків на кар'єрах гірничо-збагачувальних комбінатів свідчить про те, що розрахункові 
показники далекі від реальних. Це пов'язано як із суб'єктивними, так і з об'єктивними 
причинами: недосконалістю організації і управління гірничовидобувними підприємствами, 
недосконалістю методик економічної оцінки можливих геомеханічних ризиків. На нашу 
думку, саме остання обставина обумовлює відсутність раціональної стратегії й ефективної 
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економічної політики при управлінні гірничо-збагачувальними комбінатами, складовими 
підрозділами яких є кар'єри по видобутку залізних руд відкритим способом. 

У цьому зв'язку нами запропоновано удосконалений підхід до постановки і рішення задачі 
підвищення ефективності економічної оцінки геомеханічних ризиків, яка виступає важливою 
складовою при оцінці економічних результатів залізорудного виробництва.  

Сутність запропонованого нами рішення полягає в оцінці економічних результатів 
залізорудного виробництва з урахуванням комплексного перспективного аналізу і оцінки 
імовірності виникнення геомеханічних ризиків на залізорудних кар'єрах.  

Комплексність запропонованого рішення передбачає спільне застосування економічних, 
інженерних, аналітичних і ймовірносних методів оцінки ризиків при видобутку залізних руд 
відкритим способом. Сутність комплексного підходу полягає в слідуючому. 

По перше, з економічної точки зору, збільшення кута нахилу борта кар'єру варто 
розглядати як перспективу отримання значного економічного ефекту за рахунок зменьшення 
обсягів розкривних робіт з одного боку, та одночасної можливості отримання збитку при 
збільшенні імовірності виникнення геомеханічних ризиків.   

По друге, при економічній оцінці геомеханічних ризиків борт кар'єру варто розглядати як 
систему взаємозалежних структурних (інженерних) елементів. Для залізорудних кар'єрів 
структурними елементами борта кар'єру є  уступи. Таким чином, при прогнозованій 
економічній оцінці геомеханічних ризиків необхідно враховувати економічні збитки, які мали 
місце на аналогічних структурних елементах кар'єру.  

По-третє, економічний механізм управління гірничо-збагачувальним комбінатом 
повинний враховувати прогнозовані результати аналітичних досліджень економічної оцінки 
геомеханічних ризиків по структурних елементах залізорудного кар'єру.  

По-четверте, економічна оцінка геомеханічних ризиків є справою надзвичайно складною і 
багатогранною і повинна базуватися на сучасних методах математичної статистики і теорії 
імовірності. 

На рис. 1 представлено структуру основних груп збитків (втрат) від геомеханічних 
порушень при видобутку залізних руд відкритим способом, які можливі при збільшення кута 
нахилу борта залізорудного кар'єру і враховуються при економічній оцінці геомеханічних ри-
зиків при розробці залізних руд відкритим способом. 

Аналіз структурних груп 
ризиків заснований голов-
ним чином на використанні 
положень теорії імовірності і 
статистичних концепцій. 
Базовим фундаментом тако-
го аналізу є інформація про 
джерела ризику, тобто 
основні чинники, що 
впливають на варіацію 
критеріїв оцінки ризику.   

Методи статистичної 
ідентифікації, використову-
вані для встановлення або 
заперечення факту існування 
ризику при наявності 
визначеного обсягу інформа-
ції, що відбиває частоту 
негативних подій, а також 

розмір прямих і непрямих збитків, достатньо широко освітлені в економічній літературі. 
Статистичний метод для економічної оцінки геомеханічних ризиків характеризується тим, 

що для розрахунку імовірності виникненні втрат аналізуються статистичні дані, що включають 
результативність роботи підприємства в умовах прояву геомеханічних ризиків. 

Частота прояву основних видів втрат в умовах виникнення геомеханічних ризиків знахо-
диться згідно формули 

 

 
  1                   2                    3                     4                5                     6                7                  8 

В
тр

ат
и 

ві
д 

 п
ро

ст
ою

 п
ід

пр
иє

м
ст

ва
  

В
ит

ра
ти

 н
а 

ві
дн

ов
ле

нн
я 

пр
ое

кт
ни

х 
 

гр
ан

иц
ь 

   
ві

дк
ри

ти
х 

гі
рн

ич
их

 в
ир

об
ок

 

В
ит

ра
ти

 н
а 

ві
дн

ов
ле

нн
я 

по
ш

ко
дж

ен
их

 
ко

м
ун

ік
ац

ій
 

В
ит

ра
ти

 н
а 

ві
дн

ов
ле

нн
я 

по
ш

ко
дж

ен
ог

о 
гі

рн
ич

ог
о 

ус
та

тк
ув

ан
ня

 

В
тр

ат
и 

ві
д 

не
щ

ас
ни

х 
ви

па
дк

ів
 

Е
ко

ло
гі

чн
і ш

тр
аф

и 
і с

ан
кц

ії 

В
тр

ат
и 

ві
д 

уп
ущ

ен
ої

 е
ко

но
м

іч
но

ї  
ви

го
ди

 

Ін
ш

і в
ид

и 
вт

ра
т 

 
Рис. 1. Структура основних груп збитків (втрат) від геомеханічних порушень  

при видобутку залізних руд відкритим способом, які можливі  
при збільшення кута нахилу борта залізорудного кар'єру 

Економічна оцінка  геомеханічних ризиків при розробці 
залізних руд відкритим способом 
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загв nnf  ,     (2) 

де fв - частота виникнення деякого виду втрат; n- число випадків конкретного виду втрат; пзаг - 
загальне число видів втрат.  

Для економічної оцінки геомеханічних ризиків визначають частоту прояву основних видів 
втрат та домінуючий вид втрат для кожного гірничовидобувного підприємства.  

Частота прояву основних видів втрат визначається за формулою 2. 
Розрахунки частоти прояву основних видів втрат при економічній оцінці геомеханічних 

ризиків на залізорудних кар’єрах ГЗК зводимо в табл. 1. 
На рис. 2. представлено динаміку прояву основних видів втрат при геомеханічних ризиках 

для залізорудних кар’єрів ГЗК. 
При економічній оцінці геомеханічних ризиків на залізорудних кар’єрах ГЗК найбільша ча-

стота прояву характерна для економічних витрат на відновлення проектних границь  кар'єрів.  
Наступною, по частоті прояву, є стаття економічних витрат на відновлення пошкоджених 

комунікацій. 
Далі, по частоті прояву, йдуть економічні втрати від  простою підприємства та втрати від 

упущеної економічної вигоди. Величина цих втрат практично рівноцінна, особливо у випадку 
функціонування на гірничо-збагачувальному комбінаті одного видобувного залізорудного 
кар’єру. 

Таблиця 1 
Частота проявлення основних видів втрат при економічній оцінці геомеханічних ризиків 

на залізорудних кар’єрах ГЗК 
 

Частота виникнення основних видів втрат (fв, % ) 
Рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2007 0,056 

(44%) 
0,125 

(100%) 
0,097 
(78%) 

0,042 
(33%) 

0,014 
(11%) 

0,028 
(22%) 

0,056 
(44%) 

0,042 
(33%) 

2008 0,038 
(30%) 

0,125 
(100%) 

0,075 
(60%) 

0,025 
(20%) 

0 
(0%) 

0,013 
(10%) 

0,038 
(30%) 

0,025 
(20%) 

2009 0,041 
(33%) 

0,125 
(100%) 

0,082 
(66%) 

0,035 
(28%) 

0,08 
(6%) 

0,016 
(13%) 

0,039 
(30%) 

0,018 
(14%) 

 

Підсумовуючи вищенаведене можна сказати, що економічна оцінка геомеханічних ризиків 
є необхідною умовою досягнення успіху в сфері виробничо-господарської діяльності гірничо-
збагачувального комбінату.  

Цілком уникнути ризиків практично неможливо, але, знаючи імовірність їх виникнення 
при перспективній оцінці результатів залізорудного виробництва, з'являється можливість 
знизити їхню погрозу, зменшити дію несприятливих чинників. Виправданий або припустимий 
ризик є невід'ємною частиною стратегії і тактики ефективного менеджменту. 

Аналіз загальних та домінуючих ви-
дів втрат, що впливають на економічну 
оцінку геомеханічних ризиків на залізо-
рудних кар’єрах ГЗК, дозволяє зробити 
наступні висновки: 

ефективність господарської діяльно-
сті гірничо-збагачувального комбінату 
обумовлена умінням правильно і вчасно 
оцінювати імовірність виникнення 
геомеханічних ризиків у разі несприят-
ливих подій у кожній конкретній 
виробничій ситуації; 

удосконалення організації управлін-
ня гірничовидобувним підприємством 
залежить від уміння менеджерів вчасно і 

кваліфіковано оцінити ризики, прораховувати можливі економічні наслідки їх виникнення та 
шляхи їх ймовірного зменьшення.  

На наш погляд, оцінка економічних результатів залізорудного виробництва з урахуванням 
впливу геомеханічних ризиків є найважливішим інструментом у формуванні стратегії 
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Рис. 2. Динаміка прояву основних видів втрат при економічній 

оцінці геомеханічних ризиків на залізорудних кар’єрах ГЗК  
за 2007-2009 рр. 
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економічного розвитку гірничо-збагачувального комбінату і робить домінуючий вплив на 
підвищення ефективності процесу видобутку корисних копалин відкритим способом.  

Оцінка економічних результатів залізорудного виробництва є необхідною умовою при 
формуванні стратегій функціонування і розвитку залізорудних кар’єрів гірничо-збагачувальних 
комбінатів, що є джерелами підвищеної небезпеки. Це обумовлено необхідністю рішення 
проблем щодо забезпечення умов стійкого економічного розвитку ГЗК за рахунок підвищення 
наукоємкості технологічних процесів сучасних залізорудних кар’єрів, зниження рівня 
імовірності виникнення геомеханічних ризиків та можливих наслідків їх прояву. 

Висновки. При оцінці економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбі-
натів достовірна економічна оцінка геомеханічних ризиків дозволяє планувати стратегію роз-
витку залізорудного кар'єру з урахуванням домінуючих витрат. 

Аналіз отриманих результатів дає змогу оцінити загальні та домінуючі види економічних 
втрат при можливих проявах геомеханічних ризиків.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ  
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Удосконалено алгоритм прийняття рішень менеджменту підприємства в процесі впровадження інновацій при 
управлінні життєвим циклом, що відрізняється від існуючих варіативністю впроваджень інноваційних заходів на 
підставі якого запропоновано коефіцієнт вартісної вагомості інновацій.  

 

Проблема та її зв'язок з науковим та практичним завданнями. Iнноваційна активность 
промислових підприємств в умовах сучасної економіки, що має орієнтацію на науково-
технічний прогрес, набуває особливого значення. Високий рівень науково-технічного розвитку 
допомагає менеджменту підприємства приймати необхідні рішення для подальших напрямів 
інноваційної діяльності, що характеризує ефективність функціонування підприємства, раціона-
льність його організаційної форми, можливості в області впровадження інновацій. Оскільки 
функціонування організації на будь-якому етапі її розвитку є процес адаптації до умов зовніш-
нього середовища, інноваційну діяльність слід проводити, орієнтуючись на фази життєвого ци-
клу підприємства. Можливість якісно прогнозувати фактори, що впливають на характер розви-
тку підприємства по фазах, дозволяє уникати економічних ризиків та втрат і, таким чином, оде-
ржувати максимальні вигоди від функціонування в умовах ринкового середовища за рахунок 
своєчасного проведення інноваційних заходів. 

                                                            

.  Коровіна О.В., 2012 
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Значної уваги потребують шляхи досягнення стабільності життєвого циклу підприємства і 
їх ефективне функціонування за допомогою своєчасного проведення інноваційних заходів за 
рахунок оптимального використання фінансових можливостей підприємства, що й визначило 
актуальність проблеми. 

Аналіз досліджень та публікацій. В сучасних умовах багато уваги приділяється дослі-
дженням, які пов’язані не тільки з розвитком інноваційної діяльності підприємств [1,4-6], але й 
з розробкою стратегій на різних фазах життєвого циклу в контексті антикризового управління 
[2,3,7]. Досліджень щодо впливу своєчасного проведення інноваційних заходів на стабільність 
розвитку життєвого циклу не проводилися. Крім того, такі дослідження мають бути здійсненні 
з урахуванням інноваційної активності та інвестиційних можливостей підприємства.  

Викладення матеріалу та результати. Циклічний характер розвитку, притаманний усім 
без винятку підприємствам, змушує їх швидко адаптуватись до змін у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі та проявляти гнучкість і динамічність, необхідні для їх стабільного росту. 
Розглядаючи організацію як економічну систему з позиції стадій її життєвого циклу, можна до-
сить точно прогнозувати майбутні характеристики організації в цілях оптимізації управлінської 
дії. В цілях запобігання настанню несприятливих наслідків необхідна своєчасна діагностика 
причин, по яких організація неспроможна вирішувати свої проблеми, і розробка відповідних 
заходів по їх усуненню. Як показує практика, в умовах динамічного та нестабільного оточую-
чого середовища істотну роль у забезпеченні ринкової стійкості та конкурентоспроможності 
будь-якого підприємства відіграє ефективність управління інноваційною діяльністю, що поля-
гає у своєчасному впровадженні інновацій з урахуванням, насамперед, фінансових можливос-
тей. Крім того, управлінські дії повинні бути націлені на вибір інновацій, що забезпечують ста-
більність життєвого циклу і ефективність його функціонування.  

Практика підприємств, що успішно розвиваються в інноваційному плані, показує, що про-
цес впровадження інновацій повинен пройти покрокову схему, що складається з багатьох по-
слідовних етапів. Цей процес може тривати від декількох місяців до декількох років і, коли 
оформлена новинка готова для виходу на ринок, вона може виявитися вже застарілою. Уникну-
ти подібної ситуації можна при застосуванні паралельно-послідовного підходу до впроваджен-
ня інновації. Цей підхід, у даному випадку, відрізняється від існуючих тим, що після впрова-
дження інновації може спостерігатися приріст життєвого циклу підприємства.  

При використанні варіанту послідовного впровадження інновацій передбачається, що впро-
вадження інновації (Аі) може бути  трудомісткою і складною стадією на підприємстві, вимагати 
великого об'єму капіталовкладень на освоєння нових технологій (Ві). Результатом впроваджен-
ня інновації може бути приріст життєвого циклу Тn.  

Протилежним по ефекту і витратам є варіант паралельних впроваджень інновацій. Завдан-
нями менеджменту підприємства, що організовує інноваційні заходи за даною схемою, є раціо-
нальний розподіл витрат (Ві)  між введеними інноваціями. Особливістю і складністю паралель-
ного схеми є те, що витрати на введення інновацій повинні розподілятися частинами в один і 
той же момент часу, що може привести до розтягування у часі остаточного введення їх в виро-
бництво. Проте ефект від введення даної групи інновацій полягатиме у сумарному прирості 
життєвого циклу підприємства.  

Комбінована схема впровадження інновацій (рис.1) є поєднанням послідовного і паралель-
ного варіанту впроваджень інновацій і відображає в собі переваги кожної з них.  

Так, маловитратні інновації можна вводити од-
ночасно, паралельно; великі інновації, що вимагають 
великих вкладень інвестицій на впровадження, 
рекомендується вводити за послідовною схемою. 
Ефект від їх впровадження підприємство отримає за 
коротший термін. Таким чином, використання такого 

підходу дозволить оптимізувати черговість впровадження інновацій залежно від фінансових 
можливостей підприємства і прийняти оптимальне рішення при управлінні інноваційною 
діяльністю. Аналіз витрат на інновації в промисловості показує (табл. 1), що існує розбіжність в 
кількісному значенні вартості інновацій, що вводяться на підприємствах, тому для ефективного 
управління інноваціями при використанні витрат на їх впровадження пропонуються ввести 
коефіцієнт витратної вагомості інновацій, що визначається за формулою 

Рис. 1. Варіант комбінованого  
впровадження інновацій 
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Кі  = lg (Ві).      (1)  
     Таблиця 1 
Залежність коефіцієнтів витратної вагомості інновації  

від витрат  на впровадження інновації 
Для забезпечення ефективності досягнення 

результату з використанням паралельно - по-
слідовного варіанту впровадження інновацій та 
показника витратної вагомості  інновацій про-
понується алгоритм прийняття рішень в управ-

лінні інноваціями для забезпечення стабільності життєвого циклу підприємства, представлений 
на рис. 2. На підставі даної блок-схеми інновації ранжируються по вартості їх впровадження, 
що зумовлює оптимізацію черговості введення інноваційних технологій, використовуючи па-
ралельну або послідовну схему; виявляються інновації які впливають: на продовження життє-
вого циклу підприємства, на зниження собівартості видобутку, на покращення екологічного 
стану регіону; оптимально розподіляються капіталовкладення на їх впровадження і врахову-
ються додаткові доходи, що реалізуються для задоволення потреб акціонерів; оптимізується час 
впровадження інновації для того, щоб не допустити запізнення інноваційного процесу, тому що 
підприємство в даному випадку буде мати великі збитки для запобігання яких використовуєть-
ся залучений капітал. Черговість дій викладено в етапах інноваційних заходів. Вихідними да-
ними є: річний об'єм виробництва; залишковий час стабільного життєвого циклу підприємства 
(для гірничорудних підприємств); річний об'єм  коштів, що виділяються на впровадження інно-
ваційних технологій; вартість впровадження кожної інновації та перелік інновацій і=1, 2,…,n. 

Алгоритм, що визначає послідовність дій, направлених на управління інноваційними впро-
вадженнями, складається з наступних етапів: 

Етап 1: встановлення пріоритетів і критеріїв для супроводу введення  інновацій. 

 
 

Рис. 2  Алгоритм прийняття рішень в управлінні інноваціями 
 

Вартість на впровадження 
інновації Ві, млн.грн. 

Показник вартісної 
вагомості інновації КI 

до 10 1 
до 100 2 
до 1000 3 
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Етап 2: обробка інформації та ранжирування інновацій  згідно вартості на їх впровадження. 
Розгляд кожної інновації починається з ранжирування, згідно вартості на їх впровадження Ві. 

Ранжирування проводитися за допомогою запропонованого коефіцієнту витратної вагомості іннова-
цій Кі. Якщо lg (Ві)≤1, то приймається коефіцієнт витратної вагомості рівний одиниці, тобто Кі=1. У 
цьому випадку менеджмент підприємства приймає рішення по проведенню заходів використання па-
ралельного варіанту впровадження інновацій. Якщо вимога lg(Ві)≤1 не виконується, тоді пропонуєть-
ся наступна вимога 1˂(Ві)≤2. При позитивному результаті приймається Кі=2, при негативному ре-
зультаті Кі=3. У даному випадку менеджмент підприємства розглядає вимоги для проведення заходів 
використання послідовного варіанту впровадження інновацій. 

Етап 3: оцінка впливу кожної конкретної інновації на життєвий цикл підприємства. 
Кожна з розглянутих інновацій підлягає оцінці впливу на приріст життєвого циклу. Якщо 

спостерігається позитивний вплив на даний показник, то перевіряється достатність коштів для 
впровадження інновацій. Якщо у підприємства достатньо коштів, тоді визначається за який пе-
ріод дані інновації будуть впроваджені на підприємстві. В результаті впровадження очікується 
приріст життєвого циклу, а це означає довготривалий стабільний розвиток підприємства. Якщо 
підприємству не достатньо коштів на впровадження інновацій, то ставиться питання пошуку 
фінансових можливостей самого підприємства або залучення позичкового капіталу.  

Етап 4: аналізується сценарій, коли інновації не впливають на життєвий цикл підприємст-
ва. Потрібно оцінити їх вплив на зниження собівартості виробництва. Вважається, що базовим 
інноваційним процесом приймається зменшення собівартості виробництва без зниження обсягу 
випуску продукції. Тоді, підприємство отримує додатковий дохід, який можна розподілити на 
введення інших інновацій, в даному випадку на впровадження інновацій, що впливають на 
продовження життєвого циклу або, за рішенням керівництва, вкласти кошти на удосконалення 
соціальних програм підприємства чи соціальні виплати. Якщо інновації не впливають на зни-
ження собівартості, тоді доцільно їх оцінити на поліпшення екологічного стану регіону. 

Етап 5: оцінка впливу інновацій на поліпшення екологічного стану регіону.  
Згідно Кіотській угоді, для кожної держави встановлено ліміт викидань шкідливих речовин 

промисловими підприємствами. Як правило, для промислово розвинутих країн, до яких відно-
ситься Україна, є серйозною проблемою дотримання даних норм. Ті з них, які не укладаються у 
встановлені  нормативи вимушені «купувати» невикористані економічні ліміти в інших держав. 
Таким чином, введення інновації, які покращують екологічний стан довкілля надають додатко-
вий  бонус не лише підприємствам, але й державі у цілому. Якщо інновації не надають підпри-
ємству економічних вигод, вони на цьому етапі відкладаються. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Отже, прийняття оптимального управлінсько-
го рішення в управлінні інноваційною діяльністю є актуальною організаційно-технологічною зада-
чею, яка потребує подальших досліджень. В той же час, аналіз блок-схеми показує, що цікавим буде 
розподілити доходи, отримані від зниження собівартості на доходи які будуть витрачені на впрова-
дження інших інновацій, та доходи що будуть витрачені на підвищення соціального захисту праців-
ників або на додаткові виплати дивідендів. Це зумовлює розробку математичного апарату, що дозво-
лить оптимізувати фінансові кошти для досягнення поставлених задач. 
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ОБЛІК СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ НА ВІДНОВЛЕННЯ  
ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Розглянуто джерела фінансування витрат з відновлення та поліпшення основних засобів, відображено існуючі 
підходи до акумулювання внутрішніх фінансових ресурсів підприємств на ці потреби в чинній системі обліку.  За-
пропоновано методику обліку формування та використання резерву на відновлення та поліпшення основних засобів 
гірничо-збагачувальних підприємств.  

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Вчасне відновлення та 
поліпшення основних засобів здійснює відчутний позитивний вплив на функціонування гірни-
чо-збагачувальних підприємств, формуючи необхідний економічний і технічний потенціал для 
їх стабільної діяльності на перспективу. З плином часу виробниче обладнання гірничо-
збагачувальних підприємств зазнало морального та фізичного зносу, середній рівень якого 
складає 45-56% [7]. Виконання робіт з відновлення й поліпшення основних засобів набуває все 
більшого поширення, ставлячи перед підприємствами важливе завдання пошуку надійних і де-
шевих джерел покриття таких витрат з подальшим достовірним їх відображенням в бухгалтер-
ському обліку. Для фінансування витрат на відновлення і поліпшення основних засобів, а особ-
ливо їх активної частини, слід передбачити такий порядок поступового залучення або нагрома-
дження коштів, щоб запобігти раптового надмірного фінансового навантаження на гірничо-
збагачувальне підприємство при здійсненні таких витрат. 

На жаль, амортизаційні кошти, які раніше традиційно виступали одним з вагомих джерел 
фінансування відновлення та поліпшення необоротних активів, майже втратили здатність до 
відшкодування значних витрат навіть на просте відтворення основних засобів. Можливості за-
лучення коштів гірничорудними підприємствами із зовнішніх джерел на платних засадах для 
проведення модернізації, реконструкції, технічного переозброєння та ремонтів з елементами 
покращення в посткризовий період є дуже обмеженими. Гірничорудним підприємствам досить 
складно, а іноді неможливо спрямувати одразу значні кошти з прибутку звітного періоду на 
здійснення відповідних заходів, які зумовлені потребами в заміні окремих спрацьованих дета-
лей і вузлів, відновленні та поліпшенні основних засобів. Тому досить актуальним питанням є 
пошук способів  акумулювання необхідних фінансових ресурсів з внутрішніх джерел, зокрема 
через створення  відповідних резервів. Формування резерву коштів на відновлення і поліпшен-
ня основних засобів потребує чітко визначеної методики ведення обліку таких господарських 
операцій, що свідчить про актуальність розв’язання завдань облікового забезпечення створення 
і використання резерву для здійснення робіт з підтримання основних засобів гірничо-
збагачувальних комбінатів України у робочому стані та підвищення їх технічного рівня.  

Аналіз досліджень та публікацій. Питання обліку фінансового покриття витрат на поліпшення 
основних засобів висвітлені у наукових працях таких авторів, як М.І.Бондар, В.В.Гливенко, 
В.М.Диба, Я.Д.Крупка, Т.П.Остапчук та інші. Проте поки продовжується пошук раціональних спосо-
бів нагромадження і витрачання коштів на проведення робіт з відновлення і поліпшення основних 
засобів у сучасних умовах господарювання. Не сформовано також єдиного погляду на методичні за-
сади обліку фінансування таких витрат з різних, в т.ч. власних, джерел.   

Постановка завдання. Метою статті є систематизований аналіз існуючих підходів до об-
ліку формування та використання резерву як додаткового внутрішнього джерела фінансування 
витрат на оновлення й поліпшення основних засобів підприємства та викладення авторської 
методики обліку такого резерву для гірничо-збагачувальних підприємств відповідно до чинної 
нормативно-правової бази в Україні. 

Викладення матеріалу та результати. Фінансове покриття витрат на відновлення та по-
ліпшення основних засобів може здійснюватись з різних джерел. Основні з них наведені на рис. 
1. Для кожного виду джерел фінансування характерні певні переваги і вади. 

                                                            

.  Ізмайлова О.О., 2012 
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Рис. 1. Джерела фінансування витрат на відновлення та поліпшення основних засобів [1, с. 39; 10, с. 62] 

Так, фінансові надходження з внутрішніх залучених і зовнішніх джерел дозволяють роз-
ширювати масштаби і скорочувати терміни виконання робіт з відновлення та поліпшення не-
оборотних активів гірничо-збагачувальних підприємств, одержуючи ефект фінансового левері-
джу (важеля), розподіляючи фінансові ризики між підприємством, іншими фінансово-
кредитними установами, страховими компаніями та забезпечуючи зовнішній контроль за ефек-
тивністю використання коштів. Водночас, є не досить сприятливі наслідки застосування зазна-
чених фінансових ресурсів, серед яких загроза виникнення боргової залежності від кредиторів 
або можливість втрати частини власності, тривалий період залучення коштів через емісію цін-
них паперів, висока вартість користування кредитними коштами та ін.  

До переваг внутрішніх власних джерел фінансування належить їх більша надійність та опе-
ративність використання, відсутність додаткових витрат на виплату відсотків за кредитами, 
зниження ризику неплатоспроможності підприємства та забезпечення високого рівня контролю 
й управління з боку власника. Серед основних недоліків фінансування витрат на відновлення та 
поліпшення основних засобів з власних джерел слід зазначити: 

можливість значних коливань прибутковості підприємств по роках, що може викликати не-
стачу необхідних обсягів фінансування в певні періоди часу; 

наявність загрози зниження коефіцієнту оборотності капіталу і рівня ліквідності через «за-
морожування» на певний час коштів в інвестиційному процесі.  

Тому з метою поступового накопичення гірничо-збагачувальними підприємствами необ-
хідних обсягів фінансування з внутрішніх власних джерел та їх використання для потреб відно-
влення і поліпшення основних засобів доцільно створювати відповідний резерв коштів.  

В науковій літературі знайшли відображення різні підходи до акумулювання і витрачання 
внутрішніх коштів підприємств на відновлення та поліпшення необоротних активів, а також до 
методичного забезпечення пов’язаних з цими процесами облікових операцій. 

Зокрема, А.Гуменюк доводить необхідність створення фонду відновлення основних засобів, ко-
шти якого передбачено використовувати для поліпшення і реконструкції цього виду необоротних 
активів. Такий фонд, на його думку, забезпечить здійснення поточних ремонтів, відтворення основ-
них засобів з метою покращення техніко-технологічного стану виробництва та дозволить дотримува-
тись техніки безпеки через вчасно проведені ремонтні роботи [2]. Створення та використання фонду 
на відновлення основних засобів не викликає особливих заперечень. Проте здається не зовсім право-
мірним зосереджувати у цьому фонді завчасно грошові кошти на проведення поточних ремонтів та 
технічного обслуговування обладнання, тому що, по-перше, розмір таких витрат є незначним, а по-
друге, відповідно до законодавства всі витрати на ремонт повинні списуватися на витрати звітного 
періоду безпосередньо по закінченню робіт.  

Інша група авторів вважає за доцільне відкриття окремого субрахунку для накопичення і викори-
стання фінансових ресурсів на інвестиційні потреби за цільовим призначенням. В.В. Гливенко та В.С. 
Лень пропонують формування й витрачання фонду цільового фінансування капітальних інвестицій 
шляхом відкриття субрахунку «Фонд цільового фінансування капітальних інвестицій» до рахунку 
«Цільове фінансування і цільові надходження». Даний субрахунок вони рекомендують кореспонду-
вати з субрахунком «Формування фонду цільового фінансування капітальних інвестицій», що 
відкривається до рахунку «Інші необоротні матеріальні активи» [3, с. 370]. За усіх переваг, що 
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пов’язані зі створенням такого цільового фонду, викликає певні сумніви та обставина, що на 
даному субрахунку зосереджуються у великих обсягах кошти на різні потреби капітального 
інвестування. Причому ці кошти вилучаються з обороту підприємства в інвестиційний процес 
на досить тривалий період. З огляду на це, на нашу думку, краще створювати фонди з більш 
детальним призначенням капітальних витрат, а саме: на інновації, екологію, відновлення та по-
ліпшення об’єктів основних засобів тощо.   

Т.П. Остапчук наполягає на створенні фонду для відтворення необоротних активів та від-
шкодування витрат, понесених в результаті їх придбання або поліпшення. Для обліку коштів в 
даному фонді автор виокремлює такі субрахунки: 157 «Внески на здійснення капітальних інве-
стицій», 315 «Поточний рахунок для відтворення необоротних активів», 426 «Фонд на відтво-
рення необоротних активів» [4, с. 12-13]. Слід зазначити, що в розпорядженні гірничо-
збагачувальних комбінатів знаходяться необоротні активи, що не тільки залучені до виробничо-
господарської діяльності, а й виконують соціально-культурні, природоохоронні й екологічні 
функції. Тому спроба Т.П.Остапчук накопичити в межах одного фонду всі кошти на відтворен-
ня необоротних активів є недостатньо виправданою. Зручніше акумулювати внутрішні фінан-
сові ресурси підприємств лише на виконання робіт з відновлення та поліпшення основних за-
собів, що дозволить зосереджувати власні кошти переважно на фінансовому забезпеченні під-
тримання в належному стані та удосконалення вже сформованого технологічного комплексу 
обладнання для гірничо-збагачувального виробництва. Натомість для придбання і створення 
основних засобів, зважаючи на масштабність капітальних витрат, можна вважати раціональні-
шим залучення і використання коштів з різних внутрішніх та зовнішніх джерел, застосовуючи 
вже існуючий порядок ведення обліку в сформованому нормативно-правовому полі.   

Н.Довгопол дотримується погляду щодо застосування активного рахунку 32 «Відрахування 
на капітальні інвестиції», на якому передбачено депонувати та обліковувати реальні грошові 
кошти  на капітальне інвестування в об’єкти основних засобів, які утворять реальний грошовий 
фонд відновлення з назвою «Фонд капітальних інвестицій» [5, с. 10-11]. З таким підходом важ-
ко погодитись через відвертання протягом тривалого періоду значної частини оборотних кош-
тів підприємства на інвестиційні потреби, що негативно позначається на ліквідності та плато-
спроможності підприємства. Автор намагається довести, що «заморожена» частина оборотних 
коштів на здійснення капітальних інвестицій на рахунку 32 не є суттєвою для українських під-
приємств. Проте, за оцінками фахівців, щорічна сума відрахувань на здійснення капітальних 
інвестицій у відновлення, поліпшення основних засобів та на підтримку виробничих потужнос-
тей промисловими підприємствами України має дорівнювати 20-25 % середньорічної вартості 
товарної продукції [6], а це є значною сумою. 

Поряд зі створенням розглянутих фондів деякими авторами доводиться доцільність акуму-
лювання на відновлення й поліпшення основних засобів частини нерозподіленого прибутку та 
амортизації через створення спеціального резерву. Так, Я.Д.Крупка в своїх працях зазначає, що 
в окремі періоди, відповідно до загальнодержавної політики, джерелом для здійснення ремон-
тів, модернізації та інших видів поліпшення виступали єдиний фонд ремонтів, резерв на прове-
дення ремонтів та модернізації й фонд розвитку виробництва, науки і техніки, але з врахуван-
ням податкового законодавства формування зазначених фондів було скасовано [8]. В теорії бу-
хгалтерського обліку описується доречність та можливість створення і використання фондів 
«економічного стимулювання» та «спеціальних фондів» [9, с. 37]. 

Чинною нормативно-правовою базою України не обумовлено обов’язкове створення і ви-
користання резервів на відновлення та поліпшення основних засобів. Проте не заперечується 
можливість передбачити формування такого резерву в обліковій політиці підприємства.  

На нашу думку, резервування коштів на відновлення та поліпшення основних засобів до-
зволяє створити додаткове стабільне внутрішнє джерело фінансування гірничо-
збагачувальними підприємствами зазначених витрат. Тому рекомендується формування такого 
резерву здійснювати за рахунок амортизаційних відрахувань основних засобів, нерозподіленого 
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прибутку, цільового фінансування і цільових надходжень, а також резервного капіталу. Відпо-
відно до розробленої авторської методики обліку зазначеного резерву передбачено введення 
додаткового субрахунку 479 «Резерв (забезпечення) відновлення та поліпшення основних засо-
бів». Це пасивний рахунок, що призначений для узагальнення інформації про отримані та вико-
ристані ресурси на відновлення й поліпшення основних засобів за функціональним призначен-
ням. За кредитом відображається створення резерву, за дебетом – його використання на віднов-
лення та поліпшення основних засобів.  

Запропонований порядок обліку формування резерву на відновлення та поліпшення основ-
них засобів з внутрішніх власних джерел розглянутий на матеріалах ПАТ «Інгулецький гірни-
чо-збагачувальний комбінат» (рис. 2).  

З метою уникнення перевитрат коштів і визначення раціональних обсягів фінансових ре-
сурсів, які можливо вилучати з обороту підприємства на капітальні витрати з відновлення та 
поліпшення основних засобів, рекомендується визначати граничну величину відрахувань до 
резерву на підставі: 

даних попередніх періодів за оборотами по дебету субрахунку 152 «Придбання (виготов-
лення) основних засобів» відповідно до аналітичної спрямованості витрат; 

даних «Плану технічної модернізації, модифікації, переозброєння й іншого поліпшення 
промислово-виробничого обладнання», складеному у грошовому вираженні; 

«Бізнес-планів оновлення обладнання», «Інвестиційних програм підприємств» та «Річних 
кошторисів подібних робіт».  

 

Рис. 2. Облік створення резерву на відновлення та поліпшення основних засобів  
на ПАТ «Інгулецький ГЗК», тис. грн. 

 

Базою для визначення кошторисної вартості робіт з відновлення та поліпшення основних 
засобів є проектна й робоча документація, чинні кошторисні нормативи, інформація про ринко-
ві (відпускні) ціни на обладнання і матеріали тощо. Кошти резерву слід планувати строго на 
один операційний цикл роботи підприємства з урахуванням кількості обладнання, що потребує 
відновлення та поліпшення. Для обліку використання зазначеного резерву із застосуванням 
підрядного і господарського способів виконання робіт пропонується кореспонденція рахунків, 
наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Облік використання резерву на відновлення та поліпшення основних засобів  
з урахуванням способу виконання робіт на ПАТ «Інгулецький ГЗК», тис. грн. 

 
Висновки та напрямок подальших досліджень. Формування резерву на відновлення та 

поліпшення основних засобів доцільно вважати додатковим стабільним внутрішнім джерелом 
фінансування витрат гірничо-збагачувальних підприємств на ці потреби. Оскільки створення 
відповідного резерву не є обов’язковим відповідно до чинної нормативно-правової бази веден-
ня обліку в Україні, то воно повинно зазначатись у Наказі про облікову політику підприємства 
з визначенням суми відрахувань до резерву залежно від специфіки діяльності підприємства та 
бажання розширювати власну виробничо-технічну базу. Запропонована методика обліку фор-
мування та використання резерву на відновлення та поліпшення основних засобів підприємств 
чітко визначає порядок ведення обліку фінансування витрат на проведення зазначених робіт. 
Це допомагає зробити зручним і прозорим отримання облікової інформації про накопичення 
коштів та їх витрачання за призначенням. Перспективним напрямком подальших досліджень є 
вдосконалення обліку фінансування витрат на відновлення та поліпшення основних засобів з 
різних джерел.  
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