
   

Міністерство освіти і науки,  

молоді та спорту України 
 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

 

 

 

В і с н и к  

Криворізького національного  

університету 

 

 

Збірник наукових праць 

 

 

 

Випуск 33 
 

 
 

 

 

 

 

Кривий Ріг 2012 
 



УДК 06 

У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних та економічних наук. 

Значну увагу приділено питанням відкритої та підземної розробки рудних родовищ, збагачення 

руд, автоматизації контролю та керування технологічними процесами гірничого виробництва. Важли-

ве місце займають питання енергозбереження, економіки, надійності, охорони праці, техніки безпеки, 

захисту довкілля. 

Збірник розраховано на наукових й інженерно-технічних працівників, а також може бути викорис-

таний студентами вищих навчальних закладів. 

Редакційна колегія: Вілкул Ю.Г., д-р техн. наук, проф. (відповідальний редактор); Сидоренко 

В.Д., д-р техн. наук, проф. (заступник відповідального редактора); Ступнік М.І., д-р, техн. наук, 

проф.; Азарян А.А., д-р техн. наук, проф.; Барашиков А.Я., д-р техн. наук, проф.; Бережний М.М., 

д-р техн. наук, проф.; Гірін В.С., д-р техн. наук, проф.; Голишев О.М., д-р техн. наук, проф.; Губін Г.В., 

д-р техн. наук, проф.; Гурін А.О., д-р техн. наук, проф.; Долгоруков Ю.О., д-р екон. наук, проф.; Єв-

тєхов В.Д., д-р геол.-мінерал. наук, проф.; Жуков С.О., д-р техн. наук, проф.; Ilias Nicolae, Dr.h.c., Pro-

fessor, University of Petrosani, Romani; Кіяновський М.В., д-р техн, проф.; Ковальчук В.А.,. д-р техн. наук, 

проф.; Моркун В.С., д-р техн. наук, проф.; Несмашний Є.О., д-р техн. наук, проф.; Нусінов В.Я., д-р 

екон. наук, проф.; Олійник Т.А., д-р техн. наук, проф.; Решетілова Т.Б., д-р екон. наук, проф.; Рудь Ю.С.,  

д-р техн. наук, проф.; Сінолиций А.П., д-р техн. наук, проф.; Сапига С.Я., д-р екон. наук, проф.; Самуся 

В.І, д-р техн. наук, проф.; Стороженко Л.І., д-р техн. наук, проф.; Толмачов С.Т., д-р техн. наук, 

проф.; Туріло А.М.,   д-р екон. наук, проф.;   Учитель А.О., д-р техн. наук, проф.;    Федоренко П.Й., д-р 

техн. наук, проф.; Федоркін С.І., д-р техн. наук, проф.; Шишкін О.О., д-р техн. наук, проф. 

 

 

 

 

Адреса редакції: 50002, Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44. 

ДВНЗ «Криворізький  національний університет». Тел. 262 407. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстраційне свідоцтво                  © ДВНЗ «Криворізький  національний  

КВ №19159-7959 ПР від 25.06.2012                  університет», 2012 



 
 

 
 

Збірник наукових праць 
 

 

 

В і с н и к   

Криворізького національного університету 

 

 

 

 

 

Випуск 33 

Редактор, коректор   Наумова Н.В., Тумасова О.Г.  

Комп'ютерний набір, верстка  Самойлюк О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здано в набір 23.01.12. Підписано до друку 26.04.12 за рекомендацією Вченої Ради 

ДВНЗ «Криворізький національний університет», протокол № 5.  

Формат 6084/8. Ум. друк. арк. 42,1 Тираж 150 прим. 

Замовл. № 4. Укр., рос. 

 

 

 
Адреса видавництва: 

50027, Кривий Ріг, вул. ХХІІ партз’їзду, 11 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

 

 

 

 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

2012. Вип. 33. 3-347. 

 

 

 

 

 

ТОВ «Друкарня Октан-Принт», пр. 200-річчя Кривого Рогу, 17 

Тел. (056) 440-21-63 



Зміст  

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

Ступник Н.И., Андреев Б.Н., Письменный С.В. Tехнология разработки рудных месторождений открыто-подземным способом   3 

Сидоренко В.Д., Несмашный Е.А., Федин К.А. К вопросу повышения эффективности работы циклично-поточной техно-

логии на Криворожских карьерах   .................................................................................................................................................. 8 

Колосов В.А. Методы учета фактических величин показателей извлечения руды   .................................................................... 12 

Тищенко С.В., Еременко Г.И., Мартынюк М.В., Малых Д.Ю. Зависимость  процесса взрывного разрушения от физико-

механических свойств горного массива   .. ...................................................................................................................................... 16 

Бурачек В.Г., Малік Т.М. Підвищення точності візування пристроїв фотоелектричного зв’язку    ........................................... 19 

Мащенко В.А., Рачковский В.П., Крайчук С.А. Прогнозування стійкості вертикальної свердловини великого діаметру при 

розробці алмазоносних родовищ корисних копалин     .................................................................................................................. 24 

Настич О.Б., Хворост В.В. Прочность и долговечность железобетонных конструкций корпуса измельчения известняка 
Камыш-Бурунский ЖРК   .................................................................................................................................................................. 29 

Єфіменко В.І., Сухан О.П., Паливода О.А Аналіз проблем та шляхів реконструкції житлових будівель перших масових 
серій   ................................................................................................................................................................................................... 33 

Ефименко В.И., Сухан А.П. Бионические подходы в конструировании стыков трубобетонных конструкций с центрифу-

гированным ядром   ............................................................................................................................................................................ 36 

Слипич А.А., Мовчан И.А. Оптимальное проектирование стальних балок двотаврового сечения   ........................................... 38 

Долгіх О.В. Прогнозування деформацій денної поверхні за результатами обмеженої кількості циклів спостережень   ....... 40 

Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О. Міцність та жорсткість залізобетонних згинальних елементів з порушеним 

зчепленням арматури та бетону   ..................................................................................................................................................... 45 

Моркун В.С., Радионов В.М. Моделирование процесса классификации железорудной пульпы в гидроциклоне с учетом ее 
физико-механических характеристик   ............................................................................................................................................. 48 

Федоренко С.А., Ткаличенко С.В., Жуков С.А. Концепция математического моделирования задачи оптимизации однока-

нальных двухпродуктовых транспортных потоков   ...................................................................................................................... 53 

Моркун Н.В. Пространственно-временная декомпозиция нелинейных динамических структур с распределенными пара-

метрами на основе иерархического метода главных компонент I-NPCA   ................................................................................... 58 

Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю. Розробка похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин камерними системи 62 

Тимченко Р.А., Богатынский А.В.  Круглые фундаменты на подрабатываемых территориях   ....................................................... 65 

Лапшин А.Е., Серебреников Э.В., Деньгуб В.И. Термодинамический анализ процесса смешивания воздуха с водой  .......... 68 

Чередніченко В.О. Аналіз виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах ГЗК Кривбасу за період 
2001-2011 рр.   .................................................................................................................................................................................... 73 

Донсков Е.Г., Лялюк В.П., Донсков А.Д., Кассим Д.А. Доменная плавка под давлением, мифы и реальность   ....................... 
 

80 

Ревенко А.В., Ревенко О.А. Исследование равновесия серы в горне доменной печи   ................................................................ 85 

Моркун В.С., Погородецкий Н.С. Повышение эффективности ультразвуковых методов контроля и диагностики для 

обеспечения безопасной эксплуатации строительных объектов   ................................................................................................. 90 

Лапшин О.Є., Немченко А.А., Коновалюк В.А., Лапшина Д.О. Тепло- масообмін між водою шахтних водозбірників і пові-
трям   .................................................................................................................................................................................................... 94 

Учитель А.Д, Малиновский Ю.А., Малиновская А.Ю. Особенности ударного взаимодействия негабаритных кусков транс-

портируемого материала в роторном агрегате для подготовки металлургического сырья   ...................................................... 96 

Донсков Е.Г., Лялюк В.П., Донсков А.Д., Кассим Д.А. Эффективность использования интенсификаторов доменной плавки 

в предшествующие годы и на современном этапе   ......................................................................................................................  100 

Лялюк В.П., Ляхова И.А., Соколова В.П., Кассим Д.А. Исследование влияния содержания влаги в  угольной шихте на  
качество доменного кокса   ................................................................................................................................................................ 105 

Лялюк В.П., Соколова В.П., Ляхова И.А., Кассим Д.А. Оценка стабильности прочности кокса по показателям М25 и М10 в 

зависимости от колеблемости качества угольной шихты  ............................................................................................................. 110 

Учитель А.Д., Кормер М.В., Шмельцер Е.О. Методы предотвращения смерзания углей при их транспортировке   .............. 113 

Панченко А.Н., Гасик М.И., Оторвин П.И., Учитель А.Д., Лялюк В.П. Повышение стойкости колосников агломерацион-
ных машин  .......................................................................................................................................................................................... 118 

Чумаков В.П. Технологічні особливості прокатки на блюмінгу   ................................................................................................. 122 

Плотников В.В., Марасанова О.В. Оценка эффективности подготовительных процессов железных руд к плавке   ............. 124 

Самойлик В.Г. Исследование влияния омасливания угольной поверхности на эффективность действия реагентов-
пластификаторов   .............................................................................................................................................................................. 128 

Назимко И.В. Экспериментальная проверка производства энтропии в виде необратимых потоков сдвижений в натурных 

условиях ............................................................................................................................................................................................... 131 

Гирин В.С., Гирин И.В., Потапенко В.В., Тупотенко В.В. Перспективы применения спектрального анализа для диагно-

стирования технического состояния горнотранспортного оборудования   ................................................................................ 135 

Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Сірманов Р.І. Енергетичні характеристики установок з ударно-циклічними навантаження-
ми   ..................................................................................................................................................................................................... 139 

Хорольський ВА.П., Хоцкіна В.Б. Адаптивна система оцінки режимів роботи першої стадії збагачення руди на основі 

мережевих моделей Петрі   ................................................................................................................................................................ 142 

Сокур М.І., Кассов В.Д.  Підвищення ефективності роботи екскаваторно-автомобільного комплексу кар’єра шляхом 

обгрунтування оптимальних параметрів навантажувальних площадок  ..................................................................................... 145 

Бурнасов П.В. Оптимальне управління ресурсами при складанні розкладу занять навчального закладу   ............................. 149 

Герасимова К.В. Удосконалення методики виконання лабораторної роботи з оборотним фізичним маятником  ................. 153 

Зубкевич В.Ю. Векторное представление изменения вещественного состава переменной смеси   ........................................... 156 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Вісник Криворізького національного університету 

Збірник на уко вих пр аць  

Засновано у 2003 р. Випуск 33,         2012 

Кривий Р іг  



 2 

Бугай Л.А. Проблемы повышения эксплуатационных свойств геликоидальных пар пневматических перфораторов и пути 

их решения   ........................................................................................................................................................................................ 159 

Харченко С.А., Паршин А.В., Гук А.Д., Гирин В.С., Жуков С.А. Экспериментальная основа исследования новых силовых 
элементов шахтных сооружений   .................................................................................................................................................... 162 

Лапшин О.Є., Андрейчиков М.В. Дослідження ефективності пилогазоподавлення при проходці горизонтальних виробок 167 

Артамонова Д.А., Нечаев В.П., Киселев В.Н., Кассир С.Г. Применение многооперационных станков для обработки ци-

линдров перфораторов   ..................................................................................................................................................................... 170 

Рудь Ю.С., Радченко И.С., Неймирко С.И. Исследование движения автомобиля при пусковом, разгонном, установив-
шемся и тормозном режимах  ........................................................................................................................................................... 173 

Громадский А.С., Горбачов Ю.Г., Громадский В.А. Исследования вертикальных колебаний станка СБШ-250 с канатно-

полиспастным меанизмом подачи бурового инструмента   .......................................................................................................... 180 

Момот В.Е., Вишневский Н.В. Анализ влияния солнечных фотоэлектрических электростанций на режимы работы энер-

госистемы   ......................................................................................................................................................................................... 184 

Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С. Особливості ідентифікації енергетичних моделей споживачів електричної 
енергії, поєднаних у групу   ............................................................................................................................................................... 187 

Жосан А.А., Ліпанчиков С.І. Огляд та аналіз обладнання для дезінтеграції шматків твердих матеріалів як об’єктів керу-

вання   ................................................................................................................................................................................................... 190 

Жосан А.А., Кірсань Є.С. Нейрорегулятор чи дуальний регулятор?   ........................................................................................... 194 

Пархоменко Р.А. Повышение эффективности электроснабжения в шахтных сетях как один из путей повышения конку-

рентноспособности продукции    ..................................................................................................................................................... 199 

Аніськов О.В. Особливості електропластичної прокатки мідної стрічки    ................................................................................... 204 

Салоїд І. Аналіз існуючих мов Web-програмування та особливості їх застосування при розробці сайтів для дистанційно-

го навчання   ........................................................................................................................................................................................ 207 

Ефименко Л.И., Тиханский М.П. Оценка влияния отдельных нагрузок действующих на формирование металлоемкости 
става ленточного конвейера   ............................................................................................................................................................ 211 

Цвиркун С.Л. Применение нечеткой логики для определения крупнокусковой руды   ....................................................... 215 

Чирва В.Н., Савченко А.А., Сухан А.П. Динамическое обследование фундамента дробилки дробильно-перегрузочного 

узла на отм. -60 м ПАО «ИнГОК»   .................................................................................................................................................. 219 

Роенко А.Н., Коваленко В.В., Харин С.А. Исследование степени влияния различных факторов на темпы проходки выра-
боток в глубоких шахтах   ................................................................................................................................................................. 222 

Голышев А.М., Серебренников Э.В., Давыдов А.В., Пищикова Е.В. Распространение вредных газов в тупиковой горной 

выработке   ........................................................................................................................................................................................... 225 

Олейник Т.А., Михно С.В. Обоснование элементов топологии технологической схемы обогащения титаномагнетитовой 

руды коренного месторождения Украины   .................................................................................................................................... 228 

Олійник Т.А., Скляр Л.В., Піскунова М.А. Розробка технології збагачення вогнетривкої сировини правдинського родовища   ....... 233 

Шапурін О.В., Скачков А.А. Промислове впровадження диференційованого енергонасичення гірських порід при підри-

ванні   ................................................................................................................................................................................................... 238 

Суртаєв В.В., Кривенко О.Ю., Кривенко Ю.Ю. Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним тепло-

захистом. Застосування поліуретану, поліурії, пінополіуретанових (PU) і поліізоціануратних (PІR) систем, напилюваних 

пінопластів   ......................................................................................................................................................................................... 240 
Толмачев С.Т., Ильченко А.В., Власенко В.А. Интегральные уравнения для расчета квазистационарного электромагнитно-

го поля в магнитнопроводящих средах   .......................................................................................................................................... 245 
Валовой А.И., Ворона В.Л. Основные виды воздействий на здания и их последствия   .............................................................. 250 

Кондратець В.О.,  Мацуй А.М. Оптимізація параметрів стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини  ...........  256 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

Турило А.А., Гушко С.В. Підвищення ефективності в управлінні промисловим підприємством з позиції стратегічного 

розвитку   ............................................................................................................................................................................................. 261 
Боровий В.О., Бурачек В.Г., Нисторяк І.О. Ще раз до точності визначення площ земельних ділянок   .................................. 264 

Хорольський В.П., Хорольська О.В., Довгаль І.Г. Моніторинг зростання вартості публічного акціонерного товариства за рахунок 

впровадження комплексного проекту реструктуризації   ........................................................................................................................................... 269 
Харин С.А., Коровина Е.В. Экономика Украины: анализ динамики развития и пути структурной трансформации     .......... 273 

Захарченко І.С. Визначення факторів впливу на економічну активність підприємства   ........................................................... 276 

Богачевська К.В. Теоретичні підходи визначення поняття «диверсифікація підприємства» як економічної категорії    ...... 280 
Мельникова И.Е. Оптимизация процесса управления  и усовершенствование нормирования труда руководителей   .......... 283 

Романчук К.В. Концепція визнання активів в обліковій національній практиці України: право власності чи контроль     ... 286 

Темченко О.А., Вусик О.О. Обгрунтування доцільності переходу від відкритого до підземного способу розробки родо-

вищ корисних копалин   .................................................................................................................................................................... 294  

Турило А.М., Капітула С.В., Патицька О.В. Оцінка фінансової безпеки підприємства на засадах маркетингового інстру-

ментарію   ............................................................................................................................................................................................ 298 
Брадул О.М., Тимко Є.В., Жидкова Н.П. Особливості операцій з земельними ділянками в бюджетних установах та дер-

жавних комерційних підприємствах   ............................................................................................................................................... 303 

Рябикіна О.Г. Розроблення стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінаті   ........................................ 307 
Добровольский В.В. К вопросу совершенствования организационной структуры управления горно-обогатительным ком-

бинатом    ............................................................................................................................................................................................. 311 

Калініченко О.В. Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємств гірничо-металургійного комплексу  ............. 315 
Короткий В.Ю. Політика міжнародних фінансових організацій щодо соціальної та екологічної відповідальності підпри-

ємств гірничовидобувної галузі   ..................................................................................................................................................... 319 
А Н О Т А Ц І Ї  .................................................................................................................................................................................. 325 
А н о т а ц і ї  325 
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Т А  Р Е К Л А М Н І  М А Т Е Р І А Л И  341 

Абросимова Т.Н., Сокуренко В.П., Островский И.П., Фридман В.М. Гармонизация отечественных нормативных окумен-
тов с европейскими - одно из основных условий вступления В ЕС   .......................................................................................... 341 

Абросимова Т.Н., Сокуренко В.П., Островский И.П., Фридман В.М. Внедрение автоматизированной системы идентифи-

кации и прослеживаемости - важное направление повышения конкурентоспособности труб   ............................................... 343 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 3 

УДК 622.261.5: 622.27 
 

Н.И. СТУПНИК, д-р техн.наук, доц., Б.Н. АНДРЕЕВ, д-р техн.наук, проф., 

С.В. ПИСЬМЕННЫЙ., канд.техн.наук, доц. 

ГВУЗ "Криворожский национальный университет" 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 
 

Приведены результаты исследований по конструированию рациональных систем разработки на участках под-

земных работ при отработке железистых кварцитов под дном и бортами действующих карьеров Украины. 
 

Проблема и ее связь с научной и практической задачей. Современное состояние горно-

добывающей промышленности характеризуется большим объемом применения открытых гор-

ных работ, как имеющих лучшие технико-экономические показатели по сравнению с подзем-

ной отработкой месторождений. Однако ухудшение горнотехнических условий добычи с глу-

биной при одновременном росте энергозатрат приводит к уменьшению размеров рабочих пло-

щадок, увеличению углов рабочих бортов карьеров, увеличению площадей под внешние отва-

лы. Для уменьшения площадей отчуждаемых под внешние отвалы земель все чаще размещают 

вскрышные породы в выработанном пространстве карьеров вследствие чего консервируется 

значительная часть запасов. Их расконсервация после завершения очередного этапа отработки 

требует увеличения объемов вскрыши, что при ограниченной ресурсной базе инвестиций с 

длительным периодом возврата значительно ухудшает технико-экономические показатели от-

крытого способа отработки.  

Одним из направлений решения данной научно-технической проблемы является освоение 

комбинированной разработки с комплексным использованием открытого и подземного спосо-

бов отработки месторождений. Последние десятилетия характеризуются интенсивным развити-

ем научных изысканий в области строительства и эксплуатации подземных рудников в услови-

ях влияния открытых горных работ с внедрением в производство результатов исследований в 

виде  рекомендаций и технологических решений. 

Однако необходимо учесть, что применение традиционных систем разработки, 

используемых при добыче природно-богатых руд, для отработки запасов природно-бедных руд 

(магнетитовых или железистых кварцитов) под дном и бортами карьеров неизбежно ведет к 

значительным потерям и засорению руды при недостаточной интенсивности извлечения 

запасов. Это зачастую не обеспечивает конкурентоспособность сырья, добываемого подземным 

способом . 

Таким образом, изыскание рациональной технологии подземной отработки запасов для 

добычи природно-бедных руд под отвалами, дном и бортами действующих железорудных 

карьеров представляется весьма актуальной задачей, требующей незамедлительного решения. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ опыта работы ряда отечественных и зарубеж-

ных горнорудных предприятий по добыче природно-богатых руд с открытым способом разработки 

свидетельствует о наличии устойчивой тенденции к подземной доработке участков месторождений 

с благоприятными геотехнологическими условиями. Этим обусловлен переход некоторых рудни-

ков к ведению горных работ по более сложным технологическим схемам, которые, в частности, 

предусматривают применение наряду с открытыми горными работами (ОГР) подземного способа 

добычи [1]. Комбинированная открыто-подземная технология позволяет в течение длительного 

времени поддерживать производственные мощности горнодобывающих предприятий. Запаздыва-

ние с началом ее внедрения, как правило, приводит к ухудшению геотехнологической обстановки 

при последующей подземной выемке запасов месторождений. 

Практический интерес представляет опыт работы ряда зарубежных рудников, повторно 

или совместно разрабатывающих крутопадающие месторождения подземным способом вблизи 

рудных карьеров. В перечне подобных рудников Ближнего зарубежья - Шерегешский, Бакаль-

ский, Гороблагодатский, Каула, Тишинский и др. [1,2]. Однако наиболее интересен опыт рабо-

ты рудников Дальнего зарубежья - Кид Крик, Палабора, Озборн, Нозпаркерс, и др., применяю-

щих современные технологии с использованием мощной горной техники [3-4]. 

                                           
.  Ступник Н.И., Андреев Б.Н., Письменный С.В., 2012 
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Последовательность применения открытого и подземного способов разработки определя-

ются с учетом требуемой производительности предприятия и специфики месторождения. При 

этом наиболее характерны два случая совмещения открытых и подземных горных работ (ПГР) 

во времени:  

для доработки запасов месторождения после прекращения открытых горных работ; 

для одновременной с открытыми работами интенсивной выемки запасов всего месторо-

ждения.  

В зависимости от размещения в пределах месторождения шахтного и карьерного полей 

могут быть выделены три характерные схемы - с совмещением работ в одной вертикальной 

плоскости (ПГР - под карьером); с совмещением работ в горизонтальной плоскости (ПГР - в 

борту карьера) и схема с частичным совмещением как в вертикальной, так и горизонтальной 

плоскостях, табл. 1. 
Таблица 1 

Зарубежные рудники с совмещением открытых и подземных горных работ 
 

Наименование предприятия Страна 
Совмещение подземных работ с открытыми 

в пространстве во времени 

Кид Крик (Kidd Creek) Канада 

ПГР под дном карьера 
После окончания ОГР 

Финч (Finsch) ЮАР 

Палабора (Palabora) ЮАР 

Кановна Бел (Kanowna Belle) Австралия 

Озборн (Osborne) Австралия 

ПГР в борту карьера Нозпаркерс (Northparkes) Австралия 

Одновременно с ОГР 
Екати (Ekati) Канада 

Лак дес Айлес (Lac des Iles) Канада 
ПГР под дном карьера 

Гразберг (Grasberg) Индонезия 
 

Постановка задачи. Выбор вариантов систем разработки и их основных конструктивных 

элементов для условий отработки залежей комбинированным способом является не менее акту-

альным и существенным, чем при выборе систем для добычи природно-богатых железных руд 

исключительно подземным способом, поскольку производительность подземных горных работ 

и себестоимость добычи должны быть сопоставимы с показателями открытого способа. При 

этом крепость и устойчивость природно-бедных руд (железистые кварциты) позволяет увели-

чить размеры блоков, площади обнажения в очистных и компенсационных камерах, площади 

поперечного сечения подготовительных и нарезных выработок, что в свою очередь создает 

благоприятные условия для внедрения технологий  с применением мощной буровой, погрузоч-

но-доставочной и вспомогательной техники. 

Выбор технологических параметров очистной выемки при подземной разработке желези-

стых кварцитов основывается на следующих положениях: массовая отбойка значительных объ-

емов руды в блоках для обеспечения бесперебойной работы при высокой производительности 

выпуска; концентрация выпуска отбитой рудной массы через минимальное количество вы-

пускных отверстий большого поперечного сечения; поточность подготовки и отработки блоков 

с обеспечением непрерывного потока руды от очистных забоев до подземных дробильно-бун-

керных комплексов; независимость выполнения основных производственных операций на всех 

стадиях отработки блока; применение высокопроиз-водительного самоходного оборудования с 

высокой степенью автономности при проходке горных выработок, разбуривании массива глу-

бокими скважинами, погрузке и доставке руды с одновременным сокращением объемов вспо-

могательных работ и обеспечением возможности их полной механизации. 

Изложение материала и результаты. Выбор системы разработки определяют форма ме-

сторождения, наличие геологических нарушений, мощность и угол падения залежи, крепость 

руды и пород, показатели извлечения, производительность, себестоимость добычи и т. д. При 

проектировании систем разработки изначально осуществляется ориентация на применение вы-

сокопроизводительного оборудования зарубежных фирм "Atlas Copco" или "Sandvik Tamrocк", а 

также на оптимальный уровень показателей извлечения.  

Для бурения вееров глубоких скважин диаметром 87-127 мм и глубиной до 51 м принима-

ются буровые машины "Simba MUC", "Simba Н4450" или "Colo 1520ЦР/Ф". Подсечка камеры 

производится путем взрывания на отрезную щель вертикальных вееров глубоких скважин. По-

грузку отбитой руды предполагается осуществлять двумя способами: сдвоенными вибропита-
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телями ВДПУ-4ТМ или ВВДР, погрузочно-доставочными машинами ST 14 или TORO 1250 с 

емкостью ковша 6,0 м3 в 50-тонные подземные автосамосвалы МТ 5010 или TORO 50. Отбитая 

руда автосамосвалами транспортируется по штольне к перегрузочному узлу, расположенному в 

карьере, или по квершлагу к главному стволу, рис. 1. 
Рис. 1. Схема вскрытия запасов 

месторождения комбинированным спо-

собом:1,2 - контур карьера соответ-

ственно граничный и рабочий; 3,12 - 

отработанные запасы соответственно 

открытым и подземным способами; 

4,8,9 - запасы, подлежащие отработке 

соответственно открытым, комбиниро-

ванным и подземным способами; 5 - 

тракт ЦПТ; 6 - наклонный спиральный 

съезд; 10 - вентиляционные выработки; 

11 - откаточный горизонт; 13 - залежи 

железистых кварцитов 
 

Схемы грузопотоков зависят от развития горных работ, а также существующих транспорт-

ных коммуникаций, [5, 6]. Исходя из вышесказанного, для отработки залежей железистых 

кварцитов в бортах действующих карьеров рассмотрим наиболее пригодные к применению ва-

рианты систем разработки железистых кварцитов подземным способом. 

 
Рис. 2. Этажно-камерная система разработки с оставлением целиков: 1 - очистной блок I-й очереди (камера);  

2 - откаточный штрек; 3,4 - вентиляционно-ходовой и рудоперепускной восстающие; 5,10 - доставочные штре-

ки; 6 - погрузочные камеры; 7 - траншейная подсечка; 8 - очистной блок II -й очереди (целик); 9 - вертикальная ком-

пенсационная камера; 11 - спиральный съезд; 12 - веера глубоких скважин массового обрушения массива; 13 - отрез-

ной траншейный орт; 14 - отрезной восстающий 
 

Этажно-камерная система разработки. Как правило, применяется для отработки мощных 

крутопадающих месторождений с устойчивыми вмещающими породами с сохранением дневной 

поверхности. Пример использования - добыча железистых кварцитов в условиях Криворожского 

железорудного бассейна (ш. Гигант-Глубокая рудоуправления им. Ф.Э. Дзержинского). 

Сущность данной системы заключается в следующем. Месторождение по простиранию делится 

на выемочные блоки длиной по 60 м каждый и высотой 105-140 м, рис. 2. 

Выемочные блоки в свою очередь делятся на панели шириной по 60 м каждая (вкрест простира-

ния). Количество одновременно работающих панелей определяется объемами добычи предпри-

 

гор. буровой 

гор. доставочный 

гор. транспортный 

гор. отрезки ПП 
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ятия и параметрами устойчивости руд, вмещающих пород и составляет 2-6 шт. Между блоками 

и выемочными панелями оставляются целики. Отработка месторождения осуществляется по 

схеме камера-целик, поэтому ширина междублокового целика (МБЦ) принимается равной ши-

рине панели. Параметры межпанельных целиков уточняются расчетами их устойчивости по 

известны методикам. 

Подготовка блока к очистной выемке начинается с проведения откаточных и транспортных 

штреков, расположенных в висячем и лежачем боках рудной залежи, ортов-заездов, вентиляцион-

ных сбоек, блоковых вентиляционно-ходовых восстающих, разгрузочных камер, буровых вырабо-

ток и рудоперепускного восстающего. Очистные работы состоят из нескольких последовательно 

выполняемых операций, а именно: образования погрузочных камер, траншейной подсечки, форми-

рования компенсационной камеры, непосредственно отбойки камерного запаса и его выпуска. До-

стоинством данного варианта, является возможность ведения отработки запасов независимо в не-

скольких блоках (панелях), низкое засорение руды, высокая производительность труда, сохранение 

бортов карьера и дневной поверхности. К недостаткам можно отнести значительные потери руды в 

междублоковых, междупанельных и междуэтажных целиках. 

Этажно-камерная система разработки с ограждающими наклонными междукамерными 

целиками и заполнением камер обрушенными породами. Для увеличения удельного веса камер-

ных запасов предлагается усовершенствованный вариант камерной системы с оставлением 

наклонных ограждающих междукамерных целиков и заполнением камер обрушенными 

(вскрышными) породами, рис. 3. 

Сущность данной системы заключается в следующем. Месторождение по простиранию в 

пределах этажа делят на первичные и вторичные очистные камеры трапециевидной формы. В 

пределах участка отрабатываются первичные камеры.  

 

Рис. 3. Этажно-камерная система разработки с наклонными целиками: 1 - рудная залежь; 2 - первичная очист-

ная камера; 3 - вторичная очистная камера; 4 - контур камеры; 5 - контур отработанного карьера; 6 - внутренний 

отвал вскрышных пород; 7 - воронка от обрунения потолочины; 8 - засыпка воронки обрушения 
 

После извлечения запасов из двух первичных камер производится массовое обрушение по-

толочины и заполнение выработанного пространства вскрышными породами. Затем отрабаты-

вают аналогичным способом вторичную очистную камеру. С целью увеличения удельного веса 

камерных запасов, извлекаемых практически без потерь и разубоживания, предлагается остав-

лять наклонные под углом 75 град. ограждающие междукамерные целики, предотвращающие 

попадание обрушенных пород из первичной камеры во вторичную. 
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Система этажного принудительного обрушения c применением барьерных подвижных 

целиков. Разработанный вариант системы этажного принудительного обрушения руды под 

"плавающей" потолочиной, отличается от известных способами подготовки блока, отработки и 

выпуска, в том числе: отбойкой руды на горизонтальную траншейную подсечку и вертикаль-

ную компенсационную камеру, отбойкой веерами параллельно-сближенных глубоких скважин, 

выпуском и доставкой руды самоходной техникой. 

Геометрические параметры системы этажно-принудительного обрушения: высота этажа 

105 м, длина блока 120 м, ширина – 40 м. Выемочный блок вкрест простирания делится на па-

нели длиной и шириной равной 40 м. Предложенная технология представлена на рис.4. 
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Рис. 4. Система этажного принудительного обрушения руды с применением «плавающей» потолочиной  

с защитными выступами: Условные обозначения приведены по тексту 
 

Подготовка блока к очистной выемке начинается с проведения ортов-заездов 4, вентиля-

ционных сбоек, блоковых вентиляционно-ходовых восстающих 7, погрузочных 5 и разгрузоч-

ных камер, буровых выработок 9, 17 и рудоперепускного восстающего 2, расположенного в 

центре блока. Орты-заезды проходятся из доставочной штольни 3 гор. -105 м. В лежачем боку 

орты сбиты вентиляционными сбойками. 

Очистные работы состоят из нескольких последовательно выполняемых операций, а имен-

но: образования погрузочных камер 5, траншейной подсечки 6, формирования компенсацион-

ной камеры 8, образования из рудного массива "плавающих" потолочин 16, отбойки руды в ка-

мере и ее выпуска. 
Для повышения устойчивости и ликвидации зависаний  днище блока формируется  в виде 

траншеи. Предлагаемая конструкция позволит повысить устойчивость сопряжений выпускных выра-
боток с доставочными, снизить частоту зависаний некондиционных кусков при выпуске в 2-3 раза. 

Компенсационная камера 8 формируется в средней части панели буровзрывным способом путем 
последовательной отбойки вееров глубоких скважин на отрезную щель. 
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«Плавающая» потолочина 16 формируется буровзрывным способом из рудного массива в верх-
ней части выемочной панели, над которой расположен внутренний отвал вскрышных пород 15. Для 
этого из вентиляционной штольни 10 гор. -30 м проходится наклонный съезд 11 на буровой орт гор. -
20 м. 

Из бурового орта проходятся буровые штреки 17. Из них через 8-10 м пройдены компенсацион-
ные орты 13, между которыми расположены временные целики. Временные целики разбуриваются 
горизонтальными параллельно-сближенными скважинами. "Плавающая" потолочина (ПП) формиру-
ется за счет проходки отрезных 12 буровых 17 и восстающих 14 выработок. После отрезки ПП по 
периметру разрушают временные целики на компенсационные орты 13 и далее производится обру-
шение всего камерного запаса блока.  

Обрушение массива в каждой части блока осуществляется параллельно-сближенными веерами 
глубоких скважин на компенсационную камеру по традиционной технологии с применением само-
ходной техники. Выпуск и доставка руды осуществляется по схеме (погрузочно-доставочная машина 
- автоматический шахтный люк - подземный автосамосвал).  

Погрузочно-доставочная машина черпает руду в погрузочной камере, доставляет ее в разгру-
зочную камеру гор. -105 м. Далее по рудосвалочному восстающему 7 руда перепускается на 
транспортную штольню, расположенную на нижележащем горизонте (гор. -165 м), где грузится 
с помощью автоматического шахтного люка (АШЛ-1) в подземный автосамосвал и транспор-
тируется на перегрузочный склад, находящийся в карьере. 

Выводы. Таким образом, для успешного развития горнорудной промышленности Дне-

провского региона является внедрение современных высокопроизводительных технологий на 

базе зарубежной техники.  

Предложенные варианты систем разработки для участков месторождений, отрабатываемых 

подземными горными работами, позволят поддержать производственные мощности горно-

обогатительных комбинатов, а при необходимости - нарастить их на 5-15 млн.т в год без допол-

нительных затрат на вскрышные работы. Кроме того, технические решения рассмотренных тех-

нологий могут как полностью, так и частично быть использованы при моноотработке место-

рождений подземным способом. Весьма перспективной представляется камерная система раз-

работки с наклонными целиками, позволяющая значительно снизить количество остающейся в 

целиках руды, что особенно важно при добыче природно-богатых руд. 
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Оценено влияние взрывных работ на эффективность использования циклично-поточной технологии на Криво-

рожских карьерах. Приведена методика и результаты определения скорости детонации взрывчатого вещества в 

скважинном заряде с помощью волоконно-оптической технологии регистрации светового импульса.  
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В настоящее время прак-

тически на всех Криворожских карьерах используется циклично-поточная технология выдачи 
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железных руд или вскрышных пород на поверхность. Так в 2005 г. на Первомайском карьере 

СевГОКа введена в действие циклично-поточная технология выдачи железной руды с отметки -

115 м на дневную поверхность. Основой данной ЦПТ является стационарная дробилка ККД-

1500/1200, после которой железная руда перегружается на наклонный конвейер, размещенный 

в наклонном стволе, пройденном во вскрышных породах. Проектная производительность ком-

плекса до 20 млн т/год.   

Вместе с тем в последнее время в работе комплекса возникли трудности, обусловленные 

тем, что стационарная дробилка не справляется с проектными объемами горной породы. Эти 

трудности особенно усилились в связи с тем, что в последнее время на Первомайском карьере 

применяется промышленное эмульсионное взрывчатое вещество эмонит Н100 и Украинит. 

Применение этих ВВ позволило практически исключить использование тротилосодержащих 

ВВ и тем самым улучшить экологическую ситуацию в регионе. Однако, по данным инженер-

ных служб комбината, использование эмонита Н100 привело к снижению качества взрывной 

рудоподготовки, и как следствие, к ухудшению показателей работы дробилки и комплекса цик-

лично-поточной технологии в целом.  

Цель работы. Оценка целесообразности использования эмонита Н100 для взрывного раз-

рушения магнетитовых кварцитов и последующей их переработки на дробильной установке, 

как одном из факторов обеспечивающих эффективность работы ЦПТ, а также определение оп-

тимального удельного расхода данного вида промышленной взрывчатки. 

Анализ практики взрывных работ. Для оценки целесообразности применения эмонита 

Н100 для разрушения магнетитовых кварцитов были проанализированы результаты подрыва 48 

блоков, взорванных на Первомайском карьере. При проведении такого анализа определялся 

гранулометрический состав взорванной горной породы по фотоснимкам, как поверхности раз-

вала, так и груди забоя, а также определялась, методом толчения, удельная работа разрушения 

взорванных магнетитовых кварцитов [1]. 

В табл. 1 приведены результаты определения процентного выхода фракций взорванной по-

роды при использовании эмонита Н100 на блоке № 70 (гор. -175/-190 м, породы кварцит сили-

кат-магнетитовые, крепостью 12-16, средней трещиноватости, сплошной заряд ВВ с одним бо-

евиком и удельным расходом 1,02 кг/м3, забойка увлажненным отсевом, неэлектрическая си-

стема инициирования «Прима-Эра»).  

В табл. 2 - результаты определения процентного выхода фракций взорванной породы при 

использовании грамонита 79/21 на блоке № 77 (горизонт -190/-205 м, породы кварцит силикат-

магнетитовые, крепостью 12-16, средней трещиноватости, сплошной заряд ВВ с одним бое-

виком и удельным расходом 1,04 кг/м3, забойка увлажненным отсевом, неэлектрическая систе-

ма инициирования «Прима-Эра»).  

В табл. 3 - результаты определения крепости, по шкале проф. М.М. Протодьяконова и 

удельной работы разрушения взорванных, эмонитом Н100, силикат-магнетитовых кварцитов 

блока № 70.  

В табл. 4 - результаты определения крепости, по шкале проф. М.М. Протодьяконова и 

удельной работы разрушения взорванных, грамонитом 79/21, силикат-магнетитовых кварцитов 

блока № 77.  

Сопоставляя полученные результаты, приведенные в табл. 1-4, можно прийти к выводу, 

что применение для разрушения магнетитовых кварцитов водоэмульсионной взрывчатки эмо-

нит Н100, вместо грамонита 79/21, приводит к увеличению: 

среднего куска взорванной горной породы на 31,5 %; 

крепости разрушенной руды на 25,1 %; 

удельной работы разрушения взорванных кварцитов на 25,9 %.  

Постановка задачи. Проведенный анализ практики проведения взрывных работ на Пер-

вомайском карьере СевГОКа позволил сделать предположение, что низкая эффективность при-

менения эмонита Н100 для разрушения железистых кварцитов объясняется низкой скоростью 

его детонации во взрывной скважине.  

Как известно одной из основных характеристик взрывчатых веществ является скорость их 

детонации, которая определяет бризантное, а значит и дробящее действие взрыва. Поэтому из-

мерение скорости детонации не в лабораторных, а в производственных условиях, очень важно 

для понимания степени корреляции между типом применяемого ВВ и качеством взрывного 
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разрушения горной породы.  

Значение скорости детонации промышленных ВВ позволяет определять не только качество 

взрывчатки, но и оценить значение максимального давления (1), а значит и средний размер 

куска взорванной породы (2), применительно к конкретным условиям [2].  
Таблица 1 

Выход фракций взорванной породы при использовании эмонита Н100 
 

Процентный выход фракций, мм Размер среднего куска, мм 

0-200 201-300 301-400 401-500 >500 >1200 
219 

54 22 9 10 4 1 
 

Таблица 2 

Выход фракций взорванной породы при использовании грамонита 79/21 

 

Процентный выход фракций, мм Размер среднего куска, мм 

0-200 201-300 301-400 401-500 >500 >1200 
167 

72 18 6 4 0 0 
 

Таблица 3 

Удельная работа разрушения магнетитовых кварцитов (блок № 70) 
 

Номер навески Масса, г 
Объем, 

м310-6 

Высота столбика, 

мм 
Крепость ,f 

Уд. работа разрушения, 

мДж/м3 

1 27 11 27 14,63 12,70 

2 26 11 27 14,63 12,70 

3 30 13 32 12,50 10,80 

4 32 13 31 12,77 11,08 

5 36 15 35 11,32 9,82 

Среднее значение    13,17 11,42 
 

Таблица 4 

Удельная работа разрушения магнетитовых кварцитов (блок № 77) 
 

Номер навески Масса, г 
Объем, 

м310-6 

Высота столбика, 

мм 
Крепость ,f 

Уд. работа разрушения, 

мДж/м3 

1 29 14 34 11,86 10,29 

2 35 16 39 10,37 9,00 

3 35 18 43 9,22 8,00 

4 39 15 36 11,07 9,60 

5 37 17 41 9,76 8,47 

Среднее значение    10,46 9,07 

8

2

max

D
kP


 ,      (1) 

7,0
max

3,18,04

P

DV
adср  ,      (2) 

где a,k - эмпирические коэффициенты; D - скорость детонации ВВ в скважине, м/с; V - эффек-

тивный объем взрываемого блока, м3; Pmax  - максимальное давление продуктов сгорания ВВ; ρ 

- плотность ВВ в скважине, кг/м3; dср - средний размер куска взорванной породы, м. 

Однако при использовании формул (1) и (2) необходимо иметь в виду, что скорость дето-

нации во взрывной скважине может существенно отличаться от значений, приводимых в пас-

порте взрывчатки. Это обусловлено как нарушением технологии производства самой взрывчат-

ки (компоненты которой смешиваются практически на борту карьера непосредственно перед ее 

доставкой в забой), так и нарушением технологии заряжания самой скважины (массовые взры-

вы на Первомайском карьере проводятся в таких масштабах, что на заряжание скважины отво-

дится не более 3-5 мин рабочего времени).   

Именно предположение, что паспортные значения скорости детонации эмонита Н100 не дости-

гаются при его подрыве в скважине, наиболее достоверное объяснение причин недостаточного ка-

чества дробления магнетитовых кварцитов этой взрывчаткой. Как следствие такого положения, 

появление проблем в работе ЦПТ. Подтверждению этой гипотезы и посвящена данная работа. 
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Анализ публикаций. Определение скорости детонации ВВ в лабораторных (полигонных) 

условиях производится, как правило, по методу А.Дотриша [3]. Однако этот метод не рекомен-

дуется применить для измерения скорости детонации в протяженных скважинных зарядах при 

производстве массовых взрывов, так как использование ионизационных, электроконтактных, 

реостатных датчиков требуют размещения в теле заряда металлических проводов, через кото-

рые пропускаются слабые электрические токи. Это является недопустимым с точки зрения тех-

ники безопасности при ведении взрывных работ на карьерах [4].  

Поэтому более рационально использовать волоконно-оптический метод, основанный на ре-

гистрации света, возникающего при выходе фронта ударной волны на границу раздела ВВ-газ, 

при помощи кварцевых волоконных световодов [5]. Данный метод абсолютно взрывобезопа-

сен, так как просто регистрирует наличие световых потоков при детонации взрывчатки. Точ-

ность регистрации выхода фронта ударной волны в воздушное пространство составляет 0,5 нс, 

а при создании определенных условий может достигать 0,06 нс [6]. 

Методика и полученные результаты. Методика измерения скорости детонации ВВ со-

здавалась по программе испытаний, согласованной с ОАО "Кривбасвзрывпром". При этом ско-

рость детонации определялась по формуле 

tLD  / ,      (3) 

где L - расстояние (база) между волоконно-оптическими датчиками в заряде, м; ∆t - временной 

интервал, определяемый по осциллограмме. 

Опытно-промышленный эксперимент по определению скорости детонации эмонита Н100 

во взрывной скважине состоялся на Первомайском карьере, при массовом взрыве блока № 121 

на горизонте -40/-55 м, который подрывался при помощи неэлектрической системы иницииро-

вания "Нонель". Количество ВВ в экспериментальной скважине диаметром около 250 мм, со-

ставило 750 кг. Опытная скважина подрывалась одной из последних, в блоке, поэтому элек-

тронный осциллограф работал в режиме самозапуска от оптического датчика, который крепил-

ся непосредственно к боевику на глубине 21 м ( рис. 1).  
Рис. 1. Схема измерения скорости детонации ВВ в скважине: 1 - груз; 2 - шнур; 3 - 

боевик; 4 - оптические датчики; 5 -  оптический кабель; 6 - ВВ; 7  - забойка 
 

Порог чувствительности осциллографа был установлен на уровне 600 

мВ. На расстоянии 5,5 м от первого был установлен второй оптический дат-

чик. Оба датчика крепились к шнуру, привязанному ниже боевика к грузилу 

для фиксирования базы измерений. Для защиты волоконно-оптических кабе-

лей от повреждений при производстве забойки в приустьевой части скважи-

ны они помещались в гофрированный пластмассовый рукав.  

Под забойку было отведено 8 м скважинного пространства, которая и 

была проведена за 2 часа до массового взрыва. Регистрирующая аппаратура размещалася на 

расстоянии 80 м от устья скважины в защитном кожухе. 

Копия осциллограммы полученной при опытно-промышленном измерении скорости дето-

нации эмонита Н100 в скважине приведена на рис. 2.  
Рис. 2. Копия осциллограммы из опыта по определению ско-

рости детонации эмонита Н100 

Временной интервал между приходами детонаци-

онной волны на оптические датчики составил 1,28 мс 

(база измерений 5,5 м), что соответствует скорости де-

тонации 4297 м/с. Сопоставление полученного значе-

ния с паспортными данными о скорости детонации 

эмонита Н100 (5200 м/с) показывает, что фактическая 

скорость детонации оказалась на 17,4% меньше заяв-

ленной в паспорте.  

Происходит это, прежде всего потому, что при существующей технологии заряжания скважи-

ны, вместе с ВВ в нее попадает буровая мелочь, грязь, воздух. Это приводит к снижению объемной 

плотности взрывчатки в скважине, а значит и к уменьшению скорости ее детонации.  

Выводы. Опытно-промышленное применение волоконно-оптического способа регистра-

ции световых импульсов, позволило установить, что фактическая скорость детонации эмонита 
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Н100 в скважине оказалась равной 4297 м/с, что на 17,4 % меньше его паспортного значения.  

Данный факт позволил объяснить, почему применение водоэмульсионной взрывчатки эмо-

нит Н100 для разрушения магнетитовых кварцитов, приводит к увеличению, по сравнению с 

использованием грамонита 79/21, среднего куска взорванной горной породы на 31,5 %, увели-

чению крепости разрушенной руды на 25,1 %, увеличению удельной работы разрушения взо-

рванных кварцитов на 25,9 %, при прочих равных условиях.  

Поэтому для повышения качества дробления магнетитовых кварцитов эмонитом Н100 было 

рекомендовано неукоснительно выдерживать технологию приготовления взрывчатки, ее заря-

жания в скважину и подрыва. 

Внедрение этих рекомендаций, постоянный контроль за скоростью детонации ВВ в сква-

жине позволил существенно улучшить качество дробления магнетитовых кварцитов, стабили-

зировать работу стационарной дробилки и существенно повысить производительность всей 

циклично-поточной технологии на Первомайском карьере СевГОКа. 
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МЕТОДЫ УЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РУДЫ 
 

Рассмотрены методы учета фактических величин показателей извлечения руды и определения показателей эф-

фективности использования недр, дана оценка технических и экономических последствий для предприятий фактиче-

ских (полученных в результате контроля) величин показателей извлечения руды и эффективности принимаемых 

технических и технологических решений. 
 

Как известно, существующая на горнодобывающем предприятии организация системы 

управления технической и экономической эффективностью эксплуатации запасов месторожде-

ния должны обеспечивать комплексное решение целого ряда задач. Таковыми являются, 

например, оперативный контроль фактических величин показателей извлечения (потерь руды и 

ее качества) и оценка технических и экономических последствий для предприятий фактических 

(полученных в результате контроля) величин показателей извлечения руды и эффективности 

принимаемых технических и технологических решений. 

Таким образом, учет показателей извлечения является составной частью общего учета ос-

новной деятельности горнодобывающего предприятия, и ведут его систематически на протя-

жении всего времени разработки месторождения. 

Показатели извлечения учитывают с целью: 

оценки полноты извлечения запасов руды и металла из недр; 

оценки рациональности эксплуатации месторождения; 

контроля соблюдения проектных и нормативных значений показателей извлечения; 

выявления мест и причин потерь и засорения; 

разработки мероприятий по повышению эффективности использования недр; 

планирования объемов получения рудной массы и анализа степени обеспеченности запаса-

ми предприятия; 

текущего и перспективного планирования объемов горных работ; 

оценки эффективности выбранных при проектировании систем разработки. 

Система учета показателей извлечения в целом по подземному горнодобывающему пред-

                                           
.  Колосов В.А., 2012 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 13 

приятию основывается на совокупности организационных мероприятий, технических средств 

контроля, передачи и обработки информации по величинам показателей извлечения при отра-

ботке каждой выемочной единицы. 

Для определения реальных значений показателей извлечения в зависимости от технических 

возможностей предприятий, условий ведения разработки и ее технологических особенностей 

могут применяться следующие методы: прямые; косвенные; комбинированный (сочетание пер-

вых двух). 

Прямые методы определения потерь и засорения состоят в определении количества поте-

рянной руды и примешанных пород путем непосредственных геолого-маркшейдерских замеров 

по планам, разрезам и т.п. Прямыми методами определяются: балансовый и выемочный запасы 

руды; количество потерянной руды (первичные потери); количество руды, отбитой вместе с 

пустой породой (первичное засорение), количество добытой рудной массы. 

Величина первичных потерь руды устанавливается по геолого-маркшейдерским планам и 

разрезам, путем сопоставления контуров балансовых запасов и контура очистного простран-

ства после окончания очистных работ. 

Потери руды могут быть в предохранительных барьерных целиках, вклиниваниях, на флан-

гах залежей, а также в малых рудных телах, приуроченных к крупным рудным телам и погаша-

емых совместнос ними, в междуэтажных, междублоковых, междукамерных, междупанельных 

целиках и целиках внутри выемочного участка. Величина этих потерь определяется по резуль-

татам маркшейдерских инструментальных съемок. 

Если в целике пройдены выработки, их суммарный объем вычитается из объема целика. 

Потери в целиках определяются из выражения, тыс т 

вырцц РhSП  001,0 , 

где Sц   - средняя площадь сечения целика, м2; h- средняя высота целика, м; γ - плотность руды в 

массиве, т/м3; Рвыр  - вес руды, извлеченной из целика при проходке выработок, тыс.т. 

Потери по контуру рудного тела (залежи) в лежачем и висячем боках (почве, кровле) опре-

деляют путем замеров площадей обнажения полезного ископаемого. Мощность потерянной 

части устанавливают по пройденным в ней горным выработкам, скважинам, шпурам способами 

геофизической разведки. Потери в кровле, почве определяются, тыс т 

Пкп =0,001Smγ, 

где S - площадь обнажения, м2; m - средняя мощность участка рудного тела, формирующего 

кровлю и почву, м. 

Потери руды при разработке простых и выдержанных по мощности месторождений и по-

тери по контуру определяют по геолого-маркшейдерским планам и разрезам путем сопоставле-

ния контуров залежи, очистного участка полезного ископаемого и его выработанной части. 

Потери руды между двумя соседними разрезами определяются по формуле, тыс. т  

П1-2= , 0,001(S1 –S2)/2lγ, 

где S1, S2 - площади двух соседних разрезов, м2; l - расстояние между соседними разрезами, м. 

Общие потери устанавливают суммированием потерь между со-седними разрезами. 

При сложной гипсометрии висячего и лежачего боков (кровли,почвы) месторождения по-

тери по контуру определяют путем нанесения на планы изомощностей потерянной части ме-

сторождения, построенных вычитанием изогипс поверхности контактов руды с вмещающими 

породами и поверхности, образованной в массиве после выемки полезного ископаемого. 

Потери руды при совместной ее выемке с вмещающими породами, направляемыми в отва-

лы или используемыми в качестве закладочного материала, могут быть определены в отвалах 

или транспортных сосудах, тыс т 

П= М - З , 

где М - некондиционная рудная масса (смесь вмещающих пород и руды), направленная в отва-

лы или для закладки, тыс т; З - количество вмещающих пород в рудной массе, тыс.т. 

Такое определение потерь рекомендуется для случаев, когда возможно простое и надежное 

установление количества вмещающих пород в отвалах или транспортных сосудах. 

Потери руды, оставленной в выработанном пространстве, на лежачем боку, на почве или 

днище блока определяют с помощью инструментальных съемок поверхностей развалов или 

замеров их профиля, тыс т 
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П = 0,001SoΣпоγ, 

где - So отработанная площадь за отчетный период, м2; Σno - сумма измеренных толщ теряемой 

отбитой руды, м; n - количество замеров; γо - плотность отбитой руды, т/м3. 

Потери в местах погрузки, разгрузки, складирования и сортировки, а также на транспорт-

ных путях горного предприятия (если такие возникают) определяют по результатам специаль-

ных наблюдений и опытных работ. 

В местах обрушений, завалов и в затопленных участках потери 

устанавливаются по геолого-маркшейдерской документации. 

Прямые методы определения качества добываемой руды состоят в анализе проб из навалов 

или транспортных средств химическими, геофизическими (радиометрическим), фотоминерало-

гическими методами. 

К косвенным методам определения показателей извлечения относятся методы, основанные 

на установлении разности и соотношениймежду характеристиками погашенных балансовых 

запасов и характеристиками добытой рудной массы, которые могут быть определены инстру-

ментальными измерениями. 

При использовании косвенного метода прямыми замерами опре-деляют: балансовый запас, 

содержание металла в балансовом запасе, вес добытой рудной массы и содержание металла в 

рудной массе, а также содержание металла в засоряющих породах.  

Выбранный метод определения показателей эффективности ис-пользования недр должен 

отвечать основным требованиям надежности и оперативности. 

Контроль величины потерь руды должен отражать конкретныеместа их образования, со-

стояние потерянной руды, стадию производственного процесса, отклонение от нормативного 

уровня. Потери руды определяютсяпо отдельным видам, по возможности, прямыми методами. 

Если по условиям технологии применить прямые методы невозможно, используют косвенные. 

Фактические потери не отбитой руды в целиках, недоработанных участках и по контуру 

залежи отражаются на маркшейдерских планах, проекциях, разрезах. 

Для оценки среднего уровня показателей извлечения при их учете по отдельным конструк-

тивным элементам одного добычного блока или совокупности блоков на одном выемочном 

участке, группе блоков, отрабатываемых определенной системой разработки и в целом по шах-

те за определенный промежуток времени, выполняют расчет средневзвешенных значений этих 

показателей по следующим зависимостям: 

суммарный отработанный балансовый запас,  тыс т 

Б= Бi; 

суммарный вес добытой рудной массы i, тыс т 

Д= Д; 

коэффициент потерь руды, % 

Kn=( Бi kпi)/ Бi; 

коэффициент засорения , % 

Кз=( Дik п)/Дi; 

коэффициент видимого извлечения, доли.ед. 

Кви=(Дi)/Бi; 

потери качества, % 

ΔС=(Дi ΔСi)/Дi; 

коэффициент извлечения металла из недр, доли.ед. 

Ким=(Дi Сбi)/Бi Сдi, 

где i - идентификатор выемочной единицы; n - общее количество элементов или выемочных 

единиц; Бi, Дi, Сбi, Сдi - значения соответствующих параметров объемов и качества балансовых 

запасов, добытой рудной массы и качества по выемочным единицам. 

На шахте, в процессе разработки месторождения, ведётся книга учета общешахтных (об-

щерудничных) целиков, в которой определяются общешахтные (общерудничные) потери руд. 

Учет погашенных запасов руды, добытой рудной массы, потерянной руды и примешанных 

к руде засоряющих пород осуществляется в тыс. т. по сухой массе с округлением до десятых 

долей. Содержание металла в погашенных запасах руды, рудной массе и засоряющих породах 

учитывается в процентах с округлением до сотых долей. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 15 

Количество железа в погашенных запасах руды, рудной массе и породах учитывается в 

тыс. т. с округлением до десятых долей. 

Весовые характеристики потерь и засорение руды определяются в тыс. т. с точностью до 

третьего знака после запятой. 

Коэффициенты извлечения рудной массы, металла (железа) из недр представляются в до-

лях единиц с округлением до третьего знака после запятой. 

Величина изменения качества руды определяются в процентах с округлением до третьего 

знака после запятой. 

Балансовые запасы, отработка которых по технико-экономическим причинам нецелесооб-

разна, к потерям не относят. 

Списание части балансовых запасов с баланса или перевод их в группу забалансовых осу-

ществляют в соответствии с требованиями «Положения о порядке списания запасов полезных 

ископаемых с учета горнодобывающего предприятия» (Постановление Кабинета Министров 

Украины № 58 от 27.01.95 г. 

Следует отметить, что на практике контроль фактических величин показателей извлечения 

(потерь руды и ее качества) и оценка технических и экономических последствий для предприя-

тий фактических (полученных в результате контроля) величин показателей извлечения руды и 

эффективности принимаемых технических и технологических решений ведётся в строгом соот-

ветствии с «Инструкции по нормированию показателей извлечения руды по техническим, тех-

нологически и экономическим критериям, их прогнозированию и учету в процессе подземной 

разработки железорудных месторождений». 

Выполнение положений настоящей инструкции является обязательным для подземных же-

лезорудных предприятий Криворожского бассейна. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЦЕССА ВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ  

ОТ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНОГО МАССИВА 
 

В работе рассмотрены особенности процесса разрушения горного массива в зависимости от физико-

механических свойств последнего. Приведены зависимости позволяющие установить связь между динамикой 

взрывного разрушения и прочностными свойствами разрушаемого массива. 

Ключевые слова: массив, объем, разрушение, процесс. 
 

Процесс взрывного разрушения горного массива при заданных параметрах поля напряже-

ний во многом определяется физическими свойствами и структурой разрушаемых пород. К ос-

новным свойствам горных пород относится объемный вес γ, а именно вес единицы объема по-

роды с естественной влажностью и структурой, сопротивляемость горной породы разрушению 

при любом виде приложения нагрузки, которая оценивается величиной коэффициента крепости 

f по шкале профессора М.М. Протодъяконова и трещиноватость [1]. В свою очередь, трещино-

ватость горного массива характеризуется густотой сетки трещин, их размерами, и ориентацией 

в пространстве. Следовательно, трещиноватость разрушаемого горного массива можно рас-

сматривать как функцию от выше перечисленных параметров 

),,( 321 ххх  .     (1) 

Процесс дробления многие авторы [2] рассматривают как процесс роста и слияния трещин 

в разрушаемом объеме горного массива. Исследуем основные закономерности процесса разру-

шения с использованием теории статистики [3]. 

Значение параметров трещин во время воздействия взрывной нагрузки меняется в их сово-

купности по закону непрерывной случайной величины. Совокупность всех возможных значе-

ний параметров в силу непрерывности их изменения образуют некоторую трехмерную область 

z, координаты каждой точки которой определены как (γ,f,φ). 

В общем виде закономерность распределения трещин, согласно введенных нами парамет-

ров, будет иметь вид 

dzγ,f,FF
z

)(  ,      (2) 

где F(γ,f,φ) - дифференциальная функция распределения. 

Конкретный вид данной функции зависит от  свойств и структуры рассматриваемой среды, 

при этом надо учитывать тот факт, что переменная φ, в свою очередь, является функцией от 

основных параметров, характеризующих степень трещиноватости горной породы. Область z 

определяется параметрами поля напряжений, при котором происходит развитие и слияние тре-

щин, имеющихся в разрушаемом массиве. 

Рассмотрим процесс взрывного разрушения горного массива в динамике. 

Горный массив будем рассматривать как квазиизотропную среду, размеры трещин не пре-

вышают линейные размеры рассматриваемого объема и беспорядочно ориентированы. 

В качестве количественной характеристики напряженного состояния разрушаемого масси-

ва, вызывающее разрушения, примем величину 

)θ)(1( 22 VV ijijр   ,     (3) 

где ij - компоненты тензора напряжений; ij - компоненты тензора деформаций, =11 +22+23. 

Энергия деформированного изотропного тела равна 

dV
E

V

E

V
W

V
ijij 






 
 

2

1
θ

2

2 .    (4) 

Если обозначить через ΔV - элементарный объем в разрушаемом массиве и учесть, что 

компоненты тензора напряжений в этих пределах изменяются незначительно, то получим: 

                                           
 Тищенко С.В., Еременко Г.И., Мартынюк М.В., Малых Д.Ю., 2012 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 17 

VEW р  12

2

1
  .    (5) 

Принимая во внимание тот факт, что число трещин в объеме ΔV - горной породы подчиня-

ется нормальному закону распределения по площадям: 

dSendN S
o

2       (6) 

откуда  
S

o
S

o endSenN
22 2     ,      (7) 

где nо и β – постоянные коэффициенты, характеризующие структуру горного массива. 

Продукты детонации, действующие на стенки зарядной камеры, образуют в разрушаемом 

горном массиве очень неоднородное сложное поле напряжений, распространяющееся со скоро-

стью, определяемой физическими свойствами среды. В реальных условиях, даже при равно-

мерном напряжении, поля напряжений имеют локальную неоднородность. На берегах трещин 

концентрируются напряжения. Этот процесс во многом зависит от их конкретных размеров. 

Когда величина напряжений достигает величины σр, трещина начинает расти. При этом процесс 

развития трещин становится необратимым. Для разрушения хрупкой среды необходимо и до-

статочно, чтобы удовлетворялось условие 

р  , 

где ε - относительная деформация среды от воздействия взрыва; εр - максимально возможная 

относительная деформация. 

Относительная деформация определяется так: SS / , где ΔS - абсолютное перемещение 

стенок скважины в заданный момент времени м, S –длина напряженного массива, м. На рис. 1 

показана графически зависимость величины относительной деформации от линейных размеров 

разрушаемого массива. 

Длина горного массива, находящегося под действием взрывной нагрузки в направлении от 

скважинного заряда в сторону перемещения ΔS в момент времени Δt равна tCS  , где С - 

скорость распространения волн напряжений в данной среде, м/с. 

Известная формула А.А. Гриффитса  связь между воздействующими напряжениями и раз-

мером трещин 

  2/11

3
2  крLSE ,      (8) 

т.е., если приложенная нагрузка вызывает в теле поле напряжений величиной σ, то все трещины 

площадью S≥Sкр станут расти, причем линейные размеры трещин li должны удовлетворять 

условию 

li«L, 

где L - линейные размеры тела. Число таких трещин, распространяющихся под действием 

напряжений σ, равно 

))(1(
2

2

кр
S

S
o SФdSenm

кр








 , 

где  
крS

o

S
кр SdеSФ )(2)(

2

   - интеграл вероятности, определяющий вероятностное число 

трещин, удовлетворяющих условию S≥Sкр. 
Рис 1. Зависимость относительной деформации от расстояния 
 

Постоянные nо и β определяют для каждого конкретного ма-

териала особенности процесса разрушения. Они отражают зави-

симость между разрушающим напряжением и первоначальной 

сеткой трещин в данном разрушаемом объеме. 

Экспериментальные исследования, выполненные авторами 

[3], позволили аппроксимировать зависимость времени достиже-

ния трещиной максимальной скорости распространения 

)( o
m Рket    , где k и m - постоянные для каждого конкретного материала, σо - напряже-

ние, при котором вероятность роста трещин равна вероятности их смыкания. Функция P(-o) 
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определена в виде функции Дирихле и имеет вид 
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Усредненное расстояние между растущими трещинами при условии их равномерного рас-

пределения в рассматриваемом единичном объеме: 

  .)(1(
3/1

крo SФnh    

Согласно [2] энергия, диссипированная в данном объеме разрушаемой среды в результате 

взрыва, слагается из работы сил деформации и энергии, переданной среде ударной волной, 

элементарная работа сил пластической деформации над сферическим слоем толщиной dr при 

его перемещении на расстояние S=udt, равна 

urdrdtEd r )(81   . 

После интегрирования выражения (9) по времени получим работу сил пластической де-

формации, производимую над рассматриваемым объемом за время его движения 

urdrdtdE
m

o

t

t
r  )(81  ,    (10) 

где to - начальное время; tm - время полного расширения радиуса ударной волны; σr, σθ - главные 

нормальные напряжения. 

Энергия, переданная ударной волной сферическому объему среды 

oooo drrrRdE 222
2 )(2   ,      (11) 

где ro - лагранжева координата; ε,ρo- параметры, характеризующие среду; R - радиус фронта 

ударной волны. 

Принимая во внимание, что 333 )1( ornr   , а также значение параметров пластической 

среды )2(   ror mk ,  mk k  , где τk - касательное напряжение, ρ - среднее 

напряжение, m  - коэффициент внутреннего трения при условии что массовая скорость частиц 

за фронтом ударной волны равна 22 )()(  rtRtRU  , где R'(t) - скорость фронта ударной вол-

ны можно получить формулу, определяющую полную энергию, диссипированную в рассмат-

риваемом объеме разрушаемой среды 
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Согласно полученной формулы, а также формул (10) и (11) видно, что распределение энер-

гии, диссипированной в рассматриваемой среде, зависит от k и свойств самой среды, и при этом 

не зависит от полной энергии взрыва. 

Выполненные исследования показывают, что процесс разрушения горных пород при дан-

ных характеристиках поля напряжений определяется физическими свойствами разрушаемого 

массива и его структурными особенностями. Хотя интенсивность дробления разрушаемой сре-

ды и зависит от многочисленных факторов, однако их влияние на характер процесса разруше-

ния неравнозначный. На это указывают и многочисленные исследования. Определяющими 

факторами качества взорванной горной массы, очевидно, является величина и продолжитель-

ность импульсного воздействия в разрушаемом массиве горных пород и физико-механические 

свойства последних. Учитывая тот факт, что горно-геологические условия проведения взрыв-

ных работ можно считать заданными, то процессом взрывного дробления можно управлять, 

рационально используя определенную технологию взрывной отбойки, определяющую характер 

взрывного нагружения в зависимости от физико-механических свойств среды. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВІЗУВАННЯ ПРИСТРОЇВ  

ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 

Постановка проблеми. Існуючи способи або методи візування, наприклад візуальний або 

фототеодолітний мають низку недоліків: великий об’єм ручних (візуальних) вимірювань та 

налаштування приладів, важкість використання цих методів при автоматичному або при авто-

матизованому моніторингу споруди та ін. Описаний в статті спосіб підвищення точності 

візування пристроїв фотоелектричного зв’язку розкриває перспективи суттєвого підвищення 

точності візування за рахунок застосування субпіксельної технології вимірювань в умовах оп-

тико-електронного зв’язку приладів подвійного фотоелектричного ланцюгу.  

Огляд попередніх публікацій. Відомі способи візування:  

візуальний, за допомогою оптичної зорової труби [5], при цьому використовують методи 

візування зоровою трубою нівеліра, теодоліта та ін., де для візування застосовують сітки і шка-

ли з вертикальними і горизонтальними нитками; 

фототеодолітний метод, в якому виконують візування мішенню фотоприймального при-

строю по горизонтальному або вертикальному штриху, а також по зображенню точки [6]. 

При фототеодолітному способі візування використовується фотоелектричний зв’язок між 

променем візування і ПЗЗ матрицею, на мішень якої цей промінь падає. 

Пристрій для контролю положення елементів інженерної споруди [1,2], дозволяє забезпе-

чити вимірювання поточних координат деформаційних марок інженерної споруди, при цьому 

внаслідок обмежених можливостей схеми «об’єктив-матриця» точність вимірювання кутів при-

ладами з використанням подвійного фотоелектричного ланцюгу (ПФЕЛ) буде не достатньо ви-

сокою (при f=200 мм і розмірі сторони пікселя 0,01 мм точність відліку буде складати не краще 

10 кутових секунд). 

У [2] описано спосіб контролю висотного положення деформаційних марок, що ґрунтується 

на фотоелектричній реєстрації відносного положення трьох суміжних марок, який відрізняється 

тим, що фотоелектричний вимірювальний прилад (ФЕП) з’єднують з посадковою конструкцією 

деформаційної марки, світлові випромінювачі з’єднують також з сусідніми по обидва боки від 

ФЕП деформаційними марками, а світлові потоки від світлових випромінювачів направляють в 

об’єктив ФЕП і вимірюють різницю кутових відхилень зображень світлових випромінювачів в 

полі зору ФЕП. При цьому для підвищення точності застосовують оптичний клин з обертанням 

навколо оптичної осі ФЕП. Зображення джерела світла на мішені матриці суміжного ФЕП описує 

коло. По положенню точок кола визначають центр кола на мішені. 

У даному випадку розв’язується задача контролю висотних відміток деформаційних марок. 

Рішення ґрунтується на фотоелектричній реєстрації відносного положення трьох суміжних ма-

рок ФЕП з перестановкою на сусідню марку за напрямком нівелірного ходу, а світлові ви-

промінювачі переставляють також на сусідні по одній марці і виконують вимірювання, ана-

логічне попередньому; далі повторюють описані операції по всьому нівелірному ходу, а за от-

риманими різницями кутових відхилень зображень світлових випромінювачів на всіх дефор-

маційних марках, включаючи марки на опорних реперах, розраховують і зрівнюють значення 

висотних відміток деформаційних марок і порівнюють ці значення з отриманими у попереднь-

ому черговому циклі вимірів. 

На рис. 1 зображено блок-схему приладової реалізації способу контролю висотного поло-

ження деформаційних марок: 

світлові випромінювачі (1.1-лівий, 1.2-правий); 

призмовий світлорозподільний блок; 
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скануючий блок з клином і механізмом приводу; 

об'єктив; 

дискретний фотоаналізатор (наприклад, ПЗЗ-матриця); 

електронний блок обробки інформації; 

блок індикації; 

блок запису і зберігання інформації. 
Рис. 1. Блок-схема приладової реалізації 

способу контролю висотного положення де-

формаційних марок  
 

На рис. 2 показано схематично кон-

структивне виконання приладу для кон-

тролю висотного положення дефор-

маційних марок, позначено: 

корпус фотоелектричного вимірювального приладу (ФЕП); 

блок шторок з механізмом почергового „відкриття-закриття"; 

прецизійна з'єднувальна основа приладу; 

прецизійна з'єднувальна основа світлового випромінювача; 

клавішний пристрій. 
Рис. 2. Схематично конструктивне зобра-

ження приладу для контролю висотного поло-

ження деформаційних марок 
 

Блоки ФЕП 2-11 змонтовано в 

єдиному корпусі 9. ФЕП прецизійною 

основою 11 встановлено і з'єднано з 

відповідним точним механіз-мом де-

формаційної марки ДМ на даній 

нівелірній точці. У суміжних нівелір-

них точках на таких самих точних ме-

ханізмах ДМ вста-новлені своїми осно-

вами 12 випромінювачі світла 1 (1.1. і 

1.2). 

Технологія контролю відносних висот ДМ здійснюється за допомогою описаного приладу 

так: 

Контроль починають від опорного реперу нівелірного ходу (опорної ДМ №1), на якій вста-

новлюють світловий випромінювач 1.1; на ДМ №2 - встановлюють ФЕП; на ДМ №3 встанов-

люють світловий випромінювач 1.2 (рис. 2). 

При включенні ФЕП і світлових випромінювачів 1.1. і 1.2. світлові потоки від останніх по-

трапляють через світлорозподільний блок 2 і скануючий блок 3 в об'єктив 4. Об'єктив 4 формує 

зображення світлових випромінювачів 1.1 і 1.2 в приймальній площині фотоаналізатору 5. Блок 

шторок 10 почергово відчиняє шторки, пропускаючи світловий потік то від світлового ви-

промінювача 1.1, або від світлового випромінювача 1.2. при цьому скануючий клинковий блок 

3 має обертання навколо вертикальної вісі, що здійснюється механізмом приводу, який забез-

печує сканування світловим променем (1.1 і 1.2 почергово) площини фотоаналізатора 5 і цим 

самим дозволяє суттєво підвищити точність фіксації положення зображення світлових ви-

промінювачів 1.1 і 1.2 відносно оптичної осі системи блоків 2,4,5. 

Дані вимірювань положення світлових променів 1.1 і 1.2 у блоці 5 поступають у блок 6, де 

визначають кутові координати вертикальних напрямків «світловий випромінювач 1.1 - об'єктив 4 

(через світло розподільник 2)» і «світловий випромінювач 1.2. - об'єктив 4 (через світло розподіль-

ник 2)» і обчислюють вертикальний кут між цими напрямками. Ці дані надходять в блок 8. У 

пам'ять блоку 6 введено дані попереднього контролю цих же ДМ, при цьому номери ДМ вводять 

через клавішний пристрій 13 блоку індикації 7 і на табло останнього висвітлюється величина 

відхилення виміряного вертикального кута від отриманого під час попереднього контролю. 

Після виконання роботи на ДМ №№ 1,2,3 переставляють ФЕП і світлові випромінювачі 1.1 

і 1.2 на наступні марки нівелірного ходу - на №№ 2,З,4 (ФЕП на №3). Всі вище описані операції 

повторюють, а потім переходять на ДМ №№ 3,4,5; 4,5,6; ...; n-2, n-1, де n - опорний репер. 

1
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У процесі вимірювань звертають увагу на величини відхилень виміряних вертикальних 

кутів від кутів, отриманих на попередніх етапах контролю і порівнюють з встановленим допус-

ком. Дані зі всього контрольного ходу (виміряні вертикальні кути) з блоку 8 вводять в комп'ю-

тер разом з відмітками реперів ДМ №1 ДМ № n і обчислюють виправленні перевищення для 

кожної ДМ (з врахуванням розподілу поправок за нев'язки в ході), а також виконують оцінку 

точності отриманих результатів. 

Недоліком наведеного вище технічного рішення є наявність механічних деталей, що зни-

жує надійність пристрою та збільшує час вимірювань. У зв’язку з цим необхідно поставити за-

дачу створення пристрою, який може забезпечити підвищення точності і надійності оптико-

електронного (ОЕ) зв’язку приладів при їх взаємному візуванні, зменшення габаритів ОЕ ка-

налів та виключені механічних зв’язків. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження способу підвищення точності 

візування пристроїв фотоелектричного зв’язку. 

Методика дослідження. Новий пристрій містить ланцюг фотоелектричних двоканальних 

приладів з взаємним візуванням на джерела світла один до одного попарно, та відрізняється 

тим, що навколо оправи об’єктиву кожного ОЕ каналу приладу ланцюга змонтована кільцева 

полоса з джерел світла (світлодіодів), при цьому в схему кожного приладу вмонтовано елек-

тронний блок керування увімкненням та вимкненням джерел світла. 

Схемe пристрою ОЕ зв’язку приладів у ПФЕЛ зображено на рис. 3, де позначено: 

1 - об’єктиви оптико-електронних каналів А і В; 

2 - ПЗЗ-матриці каналів А і В; 

3 - світлові елементи кільцевих джерел світла; 

4 - захисні бленди; 

5 - світлові промені (потоки), що попадають на об’єктиви: на об’єктив 1 каналу А від світ-

лових елементів 3 каналу В та навпаки - на об’ктив 1 каналу В від світлових елементів 3 каналу 

А; 

6 - ПЗЗ-матриця каналів, що пристикується до каналу А механічно; 

7 - ПЗЗ-матриця, що приєднується до каналу В механічно. 

На рис. 3 схематично показано два суміжні канали ПФЕЛ - зліва (канал А) та справа (канал 

В) на кресленні. 

Оптико-електронний канал А лівого приладу, а також канал В правого приладу здійснюють 

оптико-електронний двокоординатний взаємозв’язок один з одним по осям X та Y (третя коор-

дината по осі X здійснюється дальномірною схемою приладу ПФЕЛ) [1]. 
Рис. 3. Схема пристрою ОЕ зв’язку у ПФЕЛ. А і 

В - суміжні канали ПФЕЛ 
 

Визначення координат центрів наведе-

них вище кіл виконується за наступною 

схемою зображеної на рис. 4. На рис. 4 зоб-

ражені в аксонометрії основні елементи оп-

тико-електронного каналу В: 

1 - об’єктиви оптико-електронних кана-

лів А і В; 

2 - ПЗЗ-матриці каналів А і В; 

3 - світлові елементи кільцевих джерел 

світла; 

4 - захисні бленди; 

5 - світлові промені (потоки), що потрапляють на об’єктиви: на об’єктив 1 каналу А від 

світлових елементів 3 каналу В та навпаки - на об’єктив 1 каналу В від світлових елементів 3 

каналу А; 

6 - ПЗЗ-матриця каналів, що пристикується до каналу А механічно ; 

7 - ПЗЗ-матриця, що пристикується до каналу В механічно; 

8 - блок обробки інформації; 

9 - блок керування послідовного включення і виключення джерела світла кільцевої полоси; 

10 - блок керування верхнього рівня ділянки ПФЕЛ. 
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Рис. 4. Схема елементів оптико-електронного каналу В 
 

Електричний вихід блоку 10 з’єднано з електричним вхо-

дом блоку 9. Вихід блоку 9 поєднано зі входом блоку світлового 

кола 3. Вихід матриці 2 електрично поєднано з входом блоку 8. 

Другий вихід блоку 9 також поєднано з блоком 8. Вихід блоку 8 

поєднано зі входом блоку 10. 

Пристрій функціонує так: 

У кожному приладі ПФЕЛ по команді блоку верхнього рів-

ня керування 10 блок 9 формує керування рухом світлового си-

гналу індексу, контролює роботу кілець 3 світлових джерел. 

Зображення світлової точки (індексу) при увімкненні світло-

вих елементів джерела 3 каналу А описує коло на мішені матриці 2 

каналу В. Одночасно світлові промені 5 каналу В від джерела 3 каналу В через об’єктив 1 каналу А 

фокусуються у вигляді зображення точки (індексу) на матриці 2 каналу А і описують коло за вище-

наведеною схемою, далі координати кожної точки цього колу надсилаються до блоків обробки ін-

формації 8, де визначають координати описаних кіл. 

Координати кожної позиції джерел світлових кілець 3 надсилаються до блоку обробки інфо-

рмації 8, де визначаються координати центрів описаних кіл, які з блоку 8 передаються в блок 10. 

Зображення світлового індексу при переміщенні на мішені матриці (осі Х,Y) по колу з раді-

усом r перетинає межі між пікселями (границями рядків і стовбців пікселів матриці). 

Основні вимоги до приладу (ПФЕЛ) пов’язані з умовами роботи ПФЕЛ [1], заданою точні-

стю вимірювання величин відхилення конструкції даху, з діапазоном можливих кутових і лі-

нійних деформацій основ для установки приладів, що визначають поле зору приладів та інши-

ми факторами. 

Також досить важливим є вимоги мінімізації габаритів приладів. Зрозуміло, що створення 

приладу з малими габаритами обумовлює: 

мінімізацію фокусної відстані f1 приладу; 

розміщенням елементів ПФЕЛ (ОЕ каналів і світлових марок-індексів) на одній прямій лінії; 

Отже, потрібно вирішувати задачу з суперечливими умовами: досягнення високої точності 

і зменшення фокусних відстаней приладів ПФЕЛ. 

Можна попередньо сформулювати основні характерні особливості приладу ПФЕЛ: 

мале поле зору (не більше 30-1); 

обмеження фокусної відстані (f1=100 м та менше); 

точність взаємного візування (для різних варіантів від 0,5 до 5); 

неконтрольоване кутове зміщення осі приладу (5-10) 

Для випадку оптико-електронного візування, на відміну від задачі розпізнавання об’єктів, 

розв’язується задача вимірювання положення об’єкту з відомими розмірами і орієнтацією його 

зображення на матриці. Це обумовлює можливість і необхідність використання субпіксельних 

методів візування. 

Розглянемо питання точності визначення центру даного кола. На рис. 5 показано розмі-

щення зовнішньої границі кола світлової полоси, яку описує зображення джерела світла, що 

рухається на мішені матриці. Приймемо розмір зображення джерела світла в радіальному на-

прямку в декілька пікселів, щоб світлова полоса на мішені покривала як мінімум 2-3 пікселі. 

Звернемо увагу на зони мішені в районі точок дотику зовнішнього кола дотичними, паралель-

ними лініям рядків та стовпців. 

Очевидно, що найбільш повільна зміна освітленості пікселів перпендикулярна до шляху 

зображення світлового індексу буде мати місце в зонах рядків поблизу осі Y і в зонах стовбців - 

поблизу осі Х. Застосовуючи субпіксельну технологію для оцінки положення вищевказаних 

ділянок кола з апроксимацією функцій 
y

x
fX




  і 

x

y
fY




  з урахуванням засвічування пікселів 

по методу, що аналогічно описаному в [3] знаходять точки перетинання кола рядків і стовбців, 

обчислюють ексцентриситети х і у, а також точне положення центру кола, яке приймають для 

розрахунків кутів в ПФЕЛ. 
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На рис. 5 зображено положення полоси кола засвічення пікселів, що рухається по колу зо-

браженням індексу на матриці для кожного з чотирьох пікселів, а всі інші пікселі цих зовнішніх 

рядків засвічені менш ніж на 0,5p2 (рис. 5б), де p - сторона квадрату пікселя, вочевидь, що за-

свічення пікселів у зонах І-IV попарно симетричні відносно центру і площа засвічення крайніх 

пікселів складає 0,5p2. У рядках при зовнішній границі полоси показані штриховкою. 

Якщо використати подвійну систему ліку засвіче-

них пік селів з засвіченістю, то будемо вважати, що 

пікселі із засвіченням 0,5p2 відповідають - «1», решту 

пікселів будемо вважати незасвіченими, тобто – «0», 

що буде відповідати <0,5p2. 

Також з рис. 5 очевидною, що радіус зовнішнього 

кола є цілим числом пікселів. Таким чином r=np, а 

крайні пікселі мають засвічення 1 або 0. 

При зміщенні по напрямку осі І-ІІІ у межах одного 

пікселу буде спостерігатися збільшення числа засвіче-

них пікселів у рядках зони ІІІ, близьких до зовнішньо-

го кола, а також зменшення засвічених пікселів в ряд-

ках зони І. 

Для визначення зв’язку між конфігурацією засві-

чених пікселів мішені, наприклад в зонах І-ІІІ, ІІ-IV та 

значенням координат центру кола Xo,Yo можна засто-

сувати формулу залежності числа засвічених пікселів у крайніх стовпчиках (рядках) для 2-3 

рядків та радіусу зовнішнього кола, прийняв ряд засвічених пікселів як хорду, при цьому 
222 frfH  , 

де H - довжина хорди; r - радіус зовнішнього кола та f - стрілка прогину (всі значення в піксе-

лях). 

У табл. 1 надано значення засвічених пікселів в рядках (лік рядків від лінії кола). 

        Таблиця 1 

Значення засвічених пікселів в рядках 

Зсувf 
Кількість пікселів в ряді (величина хорди Н) 

0 ряд 1 ряд 2 ряд 

0,0 0,00 37,42 64,81 

0,1 0,00 40,99 66,93 

0,2 0,00 44,27 68,99 

0,3 0,00 47,33 70,99 

0,4 0,00 50,20 72,94 

0,5 0,00 52,92 74,83 

0,6 16,73 55,50 76,68 

0,7 23,66 57,97 78,49 

0,8 28,98 60,33 80,25 

0,9 33,47 62,61 81,98 

1,0 37,42 64,81 83,67 
 

Вибір величини H залежить від заданої точності визначення центру кола при значеннях стрілки 

прогину (тобто зсуву центру зовнішнього кола) по осі І-ІІІ або ІІ-IV в межах 1 пікселу та при зна-

ченнях радіусу кола r=250 p, спостерігається вищенаведений ефект зміни кількості засвічених пік-

селів в крайніх рядах. Чутливість даної субпіксельної технології в даному випадку складає 

IIIIIIII HHH    і IVIIIVII HHH    як мінімум дві одиниці (u=2p при зміщенні центру кола 

на 0,1 пікселю). Використовуючи подвійну систему розрахунків пікселів можливо отримати точ-

ність визначення дробної частини величини відстані від зовнішнього кола до його центру з точніс-

тю не гірше 0,05 пікселів і визначити координати центру зовнішнього кола по даній осі. 

Отримані значення центрів засвічених кіл у вигляді електронних кодів, що передають в бло-

ки 10 ПФЕЛ (рис. 4) (поступають дані з результатами візування усіх каналів приладів ПФЕЛ) ви-

користовують в системі обробки інформації на рівні мережі ПФЕЛ, де визначають просторове 

положення усіх деформаційних марок споруди за допомогою ПФЕЛ. 
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Рис. 5. До визначення центру кола 
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Отже, представлена технологія візування в ПФЕЛ дозволяє суттєво підвищити точність вза-

ємного оптико-електронного зв’язку приладів ПФЕЛ, їх надійність і компактність конструкції. 

Висновки. У статті показано перспективу суттєвого підвищення точності візування за раху-

нок застосування субпіксельної технології вимірювань в умовах оптико-електронного зв’язку 

приладів подвійного фотоелектричного ланцюгу. При цьому обґрунтовані чутливість та точність 

субпіксельної оцінки комбінацій сигналів від пікселів на ПЗЗ-матриці для варіанту візування сві-

тловим кільцем. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СВЕРДЛОВИНИ  

ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ ПРИ РОЗРОБЦІ АЛМАЗОНОСНИХ  

РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

Запропоновано модель зони непружних деформацій навколо незакріпленої свердловини великого діаметру та 

метод оцінки критичних навантажень при можливій втраті стійкості стінок свердловини. Проведено теоретичні ро-

зрахунки критичного навантаження в залежності від розмірів зони непружних деформацій в цілому задовольняють 

умови критерію стійкості незакріпленої вертикальної свердловини при розробці алмазоносних родовищ в кімбер-

літовій породі. 
 

Постановка проблеми. Підземна розробка корінних родовищ алмазоносних масивів 

включає розкриття кімберлітової трубки шахтними стволами та квершлагами і системою вер-

тикальних свердловин діаметром 6 м, що проходять за допомогою бурових установок Нg-

330Sр, встановлених на земній поверхні [1]. При такій технологічній схемі розробки виникає 

проблема прогнозу стійкості стінок незакріплених свердловин пройдених буровим способом. 

Особливу складність і актуальність задача оцінки має у випадку необхідності прогнозування 

несучої здатності таких об’єктів при накопиченні дефектів різного характеру, зокрема тріщин 

бокової поверхні та зсувів породи внаслідок втрати стійкості, поява яких може бути обумовле-

на дією достатньо широкого спектру зовнішніх збурень.  

Механічні процеси, що виникають в породних масивах можуть мати небажані наслідки у 

вигляді зсувів у виробку та достатньо великих зміщень її контуру при веденні гірничих робіт, а 

також динамічних явищ техногенного характеру. Поява дефектів та зсувів носять, як правило, 

випадковий характер, а їх кількість разом із терміном експлуатації вносить додаткові труднощі 

в дослідження цієї проблеми [2]. 

Руйнування гірського масиву біля свердловини може відбутися при досягненні напружено-

деформованого стану породи та критичних значень відповідних параметрів, що відповідають 

локальній втрата стійкості [3]. Ключовим моментом в такому випадку є формування і розвиток 

зони непружних деформацій (ЗНД) навколо стволів (свердловин) і визначення співвідношення 

їх параметрів з параметрами зони руйнування порід. У кінцевому випадку навколо виробки 

формується три характерні області: домежового стану (в’язко-пружної деформації), замежового 
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стану (тривалого руйнування) і миттєвого руйнування [4]. Зміна радіальних і тангенціальних 

напруг по відношенню до міцності порід викликає в умовах незакріпленої свердловини значні 

розвантажувальні деформації, що супроводжуються розширенням фронту руйнування порід 

вглибину масиву. Інтерпретація розвитку ЗНД навколо виробок із визначенням параметрів 

складових її підзон дана в роботі [5], де вказується, що навколо виробки формуються області 

пониженої міцності, пластичної текучості, руйнування порід і в’язко-пружних деформацій. 

У нашому випадку важливими є два моменти: можливість виникнення ЗНД навколо сверд-

ловини великого діаметру і оцінка стійкості незакріплених її стінок. 

Прогнозування стійкості вертикальних виробок в основному базується на оцінці критерію 

видуr/ст з урахуванням різних факторів, де r - рівномірно прикладена напруга в радіальному 

напрямі на контурі ЗНД (зони руйнування), ст - межа міцності на стиск [4]. Проте несуча здат-

ність породних масивів залежить не тільки від їх міцності і рівня силової дії, а й від параметрів, 

що визначають структурні та фізико-механічні особливості масиву та геометричні параметри 

області руйнування. 

Метою роботи є оцінка прогнозу стійкості вертикальної свердловини на основі експериме-

нтальних даних фізико-механічних властивостей кімберлітової породи та моделі зони непруж-

них деформацій як області можливого руйнування стінок вертикальної свердловини.  

Експериментальні дослідження. Досліджували фізико-механічні властивості кімберліто-

вої породи - густину , модулі деформації Е та зсуву  і коефіцієнт Пуассона  за 11 зразками 

відібраними з масиву кімберлітового родовища біля села Кухотська Воля Рівненської області з 

різних горизонтів (600-800 м) за експериментальними методиками роботи [6]. 

Експериментальні дослідження показали, що величина  кімберлітів змінюється в межах 

23002730 кг/м3, причому середнє значення густини рівне 2610 кг/м3. Значення модулів дефор-

мації та зсуву лежать в діапазонах 1,71043,9104 МПа та 0,51041,1104 МПа, а їх середні зна-

чення відповідно рівні 2,9104 і 0,9104 МПа. Величина коефіцієнта Пуассона лежить в межах 

від 0,23 до 0,3 із середнім значенням рівним 0,27.  

Аналіз кореляційних зв’язків між густиною та модулями пружності зразків кімберлітової 

породи показує, що із зменшенням величини  знижуються значення модулів Е та . Аналогіч-

на залежність спостерігається між густиною та коефіцієнтом Пуассона. 

Отримані результати вказують на те, що в процесі проходки масив кімберлітів може місти-

ти ослаблений шар - інтервал із зниженими фізико-механічними характеристиками (мінімальні 

значення густини, пружних модулів та коефіцієнта Пуассона), який може впливати на стійкість 

вертикального ствола. При цьому, також, слід враховувати масштабний фактор ослабленого 

шару і глибину проходки при аналізі втрати стійкості вертикального ствола. 

Модель. Розглянемо пружний однорідний масив порід з полою вертикальною циліндрич-

ною свердловиною. На глибині економічно обґрунтованої розробки Н масив містить ослабле-

ний шар довжиною L (рис. 1).  
Рис. 1. Схема зони непружних деформацій навколо незакріпленої верти-

кальної свердловини 
 

Для моделі нашої задачі введемо наступні спрощення: 

при визначенні докритичного стану стійкості можна не врахо-

вувати ефекти, пов’язані з тим, що виробка має скінчену глубину; 

при дослідженні стійкості можна не враховувати наявність 

земної поверхні і розглядати стан стійкої рівноваги нескінченно-

го простору з циліндричною свердловиною та ослабленого шару, 

в першому наближені як циліндричної оболонки, не враховуючи 

власної ваги гірничих порід, а її дію замінити, прикладеним 

навантаження до межі оболонки як невагомої області. 

Глибина залягання ослабленого шару, така, що під дією 

зовнішніх навантажень навколо свердловини утворюється зона 

непружних деформацій. У пружній області справедливі 

співвідношення закону Гука, а в ЗНД виконуються умови пластичності Кулона-Мора і 

співвідношення деформаційної теорії пластичності. 

Критерієм стійкості породи можна вважати абсолютний розмір h (в радіальному напрямку) 
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зони руйнування породи навколо незакріпленого ствола, який визначимо за наступним 

співвідношенням [7] 
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sin1 ,      (1) 

де r - радіус виробки;  - кут внутрішнього тертя породи;  - коефіцієнт бокового тиску в не-

займаному масиві; γ - об’ємна вага породи; Н - глибина; σ - межа міцності порід в масиві з 

врахуванням структурного ослаблення; =2sin/1-sin - показник степені навантаження і стій-

кості; Р - характеристика пластичних властивостей породи, що визначається за результатам ви-

пробовувань породи на одноосний стиск і для кімберлітів лежить в межах 0,42-0,57. 

Межу міцності кімберлівтової породи σ (МПа) оцінювали по співвідношенню 

крf10 ,       (2) 

де fкр рівне 4-6 за шкалою міцності за М.М. Протодьяконовим [8]. 

Коефіцієнт бокового тиску визначали так [8] 
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.       (3) 

До втрати стійкості ослаблений шар кімберлітової породи перебуває під дією рівномірно 

розподіленого навантаження q. Рівняння рівноваги і сумісності деформацій для ослабленого 

шару, як циліндричної оболонки представимо у вигляді [9] 

   





































































































































































































,
2

1

2

1

;0
1

1
4

3
11

4

3
121

4

3
1

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

22

4

24

4

2

2

z

w

R

E

z

Ф,П
pp

y

Ф,П
pp

p
Ф

z

Ф

Ry

w
p

z

w
p

D

h

y

w

p

p

yz

w

p

pp

z

w

p

p

c
zyyz

iк

кc

yz

c

i

z

c

к

i

yz

c

к

i

z

c

к

   (4) 

де w - зміщення по нормалі на серединній поверхні, Ф - функція додаткових напруг яка визна-

чається так: 
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 , i - інтенсивності напруг на серединній поверхні, тоді 
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k , для діаграми   f  [9]. 

В якості параметрів, що визначають положення будь-якої точки серединної поверхні 

радіуса R виберемо координати z і y, що відкладаються відповідно вздовж твірної і по дузі (рис. 

1), відповідно основні напруги, що відповідають моменту втрати стійкості pz, рy. 

Інтенсивність напруг у такому випадку дорінює 

zyzyi ppppp  22 ,       (6) 

і при визначених умовах навантаження циліндричної оболонки визначиться, з умовою, що рz=0 

h

qR
pp yi  .        (7) 

Величину зміщення w для циліндричних задач стійкості визначимо так [9, 10] 

R

ny

L

xm
Aw sinsin


 ,       (8) 

де А - деяка константа, m - число півхвиль вздовж твірної оболонки, n - число півхвиль по дузі 

оболонки. 

Розв’язок системи (4) в врахуванням (5)-(8) відносно величини q критичного навантаження 

при якому можлива втрата стійкості буде мати вигляд 
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nL

Rm
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При розгляді пружньої задачі для ослабленого шару навколо вертикальної свердловини бу-

демо вважати, що втрата стійкості відбувається по всі довжині L у вигляді однієї півхвилі m=1, 

а значення параметру  приймемо рівним =1. У такому випадку довжина ослабленого шару 

дорівнює радіусу серединної поверхні при утворенні трьох півхвиль по дузі кола (n=3). Тоді 

співвідношення (9) запишеться так 
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Якщо покласти, що к=с=1 (пружня область), величина q визначиться так 
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В області текучості при к = 0 співвідношення (10) матиме вигляд 
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звідки визначимо критичну деформацію 
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Результати та їх обговорення. Теоретичні розрахунки за співвідношенням (1) показують, 

що величина h рівна не більше ніж 0,17r. 

Розрахунки за співвідношеннями (10)-(12) критичного навантаження залежно від величини 

h представлено на рис. 2. Аналіз результатів показує, що величина q, при якій можлива втрата 

стійкості, зростає зі збільшенням абсолютного розміру зони руйнування, відповідно, від 0,46 до 

17,5 МПа в області непружних деформацій, від 1,42 до 25,49 МПа в області пружних дефор-

мацій та від 0,15 до 16 МПа в області текучості породи ослабленого шару, при цьому критичну 

деформацію породи в ослабленому шарі, розраховано за співвідношенням (13), зростає від 

0,003 до 0,061, що лежить у межах пружно-пластичних деформацій і процесу еквіволюміальної 

течії породи не спостерігається. При розрахунках враховували, що в області непружних дефор-

мацій модуль Еk рівний Ek=E/50 
Рис. 2. Залежність критичного навантаження q від величини 

h: 1 - співвідношення (11); 2 - співвідношення (10); 3 – 

співвідношення (12) 
 

Розрахунки q за співвідношенням (9) в залеж-

ності від величини зони руйнування h, при L=R і n3 - 

збільшення числа півхвиль по дузі кола свердловини, 

що відходячи від модельних представлень в реальних 

умовах означає зменшення розмірів дефектних областей ослабленого шару, показують, що ве-

личина критичного навантаження має мінімум при n=7. 

Функціональні залежності q=f(h) для n=3, 7 представлено на рис. 3. Аналіз отриманих ро-

зрахунків показує, що критичне навантаження зростає із збільшенням розмірів зони руйнуван-

ня, а відносна різниця значень q/q для n=3 і n=7 зменшується від 0,59 до 0,01 (рис. 3). При 

h>0,3 м значення q/q менше 0,1, нівелюючи в такому випадку вплив масштабних факторів на 

величину критичного навантаження. Збільшення числа півхвиль у напрямку твірної m2 при-

водить до зростання величини q як зі збільшенням величини h, так і значень m. 
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Рис. 3. Залежність критичного навантаження q (при n 

= 3 (1); n = 7 (2)) і q/q (3) від величини h. 
 

Розрахунки тиску H на ослаблений шар кім-

берлітової породи при середньому значенні коефі-

цієнта Пуассона налягаючих порід, показують, що 

він знаходиться в межах від 5,68 до 7,58 МПа зале-

жно від глибини, при цьому величина коефіцієнту 

бокового тиску дорівнює =0,37.  

Формальний підхід до оцінки критерію 

r/ст прогнозування стійкості вертикальної незакріпленої свердловини в кімберлітовій породі, 

де величина r не більша за H показує, що його максимальне значення за мінімального зна-

чення межі міцності породи за М.М. Протодьяконовим, рівне 0,2 і відповідає середньостійкому.  

Розрахунки критерію стійкості С за нормативними рекомендаціями за прогнозування стій-

кості вертикальних виробок [11] показують, що його величина, в залежності від H і опору 

порід на стиск, знаходиться в діапазоні 2,73,6 для мінімального значення межі міцності та 

1,82,5 при максимальному значенні ст. Стан порід вертикальної свердловин в такому випад-

ку класифікується як стійкий (менше 3) і середньостійкий (від 3 до 6).  
Величина ст  є параметром, який дозволяє оцінити властивості породи протидіяти різним за 

інтенсивністю та характером силовим діям, що не враховує ряд факторів які пов’язані із структур-
но-механічними особливостями масиву гірничих порід та масштабним ефектом. В цьому аспекті 
величина критичного навантаження q для зони деформацій, що піддається силовій дії, більш точно 
відображає можливості гірничої породи контуру виробки зберігати форму і розміри задані умовам 
нормативної експлуатації. Іншими словами несуча здатність кімберлітового масиву ослабленого 
шару при силовій дії буде в більшій мірі визначатися відношенням H/q ніж r/ст, при цьому зна-
чення величини q більше за ст тільки при h  0,3 м, що в свою чергу є більш чіткою умовою до 
вимог оцінки стійкості незакріпленої вертикальної свердловини. 

Аналіз отриманих оцінок критичного навантаження, розрахованого за співвідношеннями 
(9-12) та величини H показують, що параметр q менший H тільки у зоні руйнування, де 
h=0,1 м. 

Висновки. На основі моделі ослабленого шару, як циліндричної оболонки навколо неза-
кріпленої свердловини великого діаметру, запропоновано метод оцінки критичних наванта-
жень, що визначають умови стійкості стінок залежно від розмірів та фізико-механічних харак-
теристик кімберлітової породи. 

Розраховано, що критична напруга, при якій можлива втрата стійкості лежить у межах, що 
в цілому задовольняє умови стійкості при тиску налягаючих порід на стінки розрахункової 
оболонки.  

Результати проведених експериментальних та теоретичних досліджень можуть бути вико-
ристанні для прогнозування несучої здатності свердловин великого діаметру в процесі підзем-
ної розробки родовищ корисних копалин. 
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ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОРПУСА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА КАМЫШ-БУРУНСКИЙ ЖРК 
 

Приведены исследования прочности и долговечности железобетонных конструкций в условиях воздействия 

агрессивной среды. 
 

Изучение механизма воздействия агрессивной среды на железобетонные конструкции 

В связи с тем, что Камышбурунский ЖРК расположен в приморской зоне и в связи с не-

хваткой питьевой води в городе Керчи, для технических целей на комбинате используется мор-

ская вода. 

Такая вода относится к сильноминерализованным природным водам. Основными ее ком-

понентами являются хлориды и сульфаты натрия и магния. Примерный состав морской воды в 

% следующий: NaCl-83,67; MgCl-8,5; MgSO4-3,6; CaSO4-4,2; KCl-0,03.  

Таким образом, общее количество сульфат-ионов в морской воде доходит до 3000-4000 мг/л, что 

опасно для бетонов на портландцементе, так как воздействие таких солей приводит к сульфоалюми-

натной коррозии. 

Повышенное содержание солей магния приводит к возникновению магнезиальной корро-

зии, а большое содержание хлорид-ионов делает такую воду опасной для арматуры. Иными 

словами, в нашем случае мы имеем дело с тремя различными формами коррозии железобетона. 

Рассмотрим каждую из этих форм коррозии. 

Ионы хлора являются активирующими ионами, т.е. они препятствуют образованию пас-

сивной пленки на металле, повышая растворимость продуктов коррозии, уменьшают рН рас-

твора и, следовательно, скорость коррозии арматуры в их присутствии значительно увеличива-

ется. 

Наличие в железобетоне пор и пустот обеспечивает проникновение воды и хлорид-ионов к 

арматуре, в результате чего идет интенсивная коррозия арматуры. Хлорид-ионы проявляют ак-

тивизирующие свойства в широком интервале рН и доминируют во влиянии на скорость корро-

зии арматуры. 

В связи с тем, что продукты коррозии арматуры имеют больший объем, чем металл, накоп-

ление их в железобетоне вызывает дополнительные напряжения, приводящие к образованию 

продольных трещин и разрушению защитного слоя конструкций. 

Раствор магнезиальных солей, которые присутствуют в морской воде в виде сульфата и 

хлорида магния, вызывает в цементном камне реакцию обмена, когда при контакте бетона с 

сульфатом магния образуется слаборастворимая гидроокись магния и гипс 

MgSO4 +Ca(OH)2 = CaSO4 + Mg(OH)2 ,    (1) 

а при контакте бетона с хлоридом магния образуется также гидроокись магния и хлористый каль-

ций 

MgCl2 +Ca(OH)2 = CaCl2 + Mg(OH)2.    (1) 

Таким образом, в результате реакций обмена образуется растворимая соль (хлорид кальция 

или сульфат кальция), а также гидрооксид магния, представляющий собой бессвязную, не рас-

творимую в воде массу, поэтому реакция идет до полного израсходования гидрооксида каль-

ция. 

Наличие в морской воде сульфат-ионов порождает сульфоалюминатную коррозию цемент-

ного камня 

Образование в порах цементного камня малорастворимого трехсульфатного гидросуль-

фоалюмината кальция сопровождается увеличением объема этого камня примерно в 2 раза. 

Развивающееся в порах кристаллизационное давление приводит к растрескиванию защитного 

слоя бетона. Вслед за этим происходят коррозия стальной арматуры, усиление растрескивания 

бетона и разрушение конструкций. 

На основании анализа влияния трех изложенных выше форм коррозии на железобетонные 

конструкции корпуса измельчения известняка ЖРК был сделан вывод, что выделить преобла-

                                           
.  Настич О.Б., Хворост В.В., 2012 
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дающий невозможно. 

Завершая изучение механизма воздействия агрессивной среды на конструкции отметим, 

что в обычных условиях эксплуатации сохранность арматуры в бетоне существенно зависит от 

состояния бетона. Бетон, изготовленный на портландцементе, при насыщении его водой имеет 

поровую жидкость с показателем рН = 12-12,5. 

Щелочная среда обеспечивает пассивное состояние арматурной стали, предотвращая ее тем 

самым от коррозии. Изменение коррозионных потерь стальных образцов в растворе гидроокиси 

кальция при изменении рН от 12,65 до 10 в условиях ограниченного поступления воздуха уве-

личилось в 37 раз, а в условиях аэрации раствора в 246 раз. 

Понижение щелочности поровой жидкости в бетоне в результате воздействия агрессивной 

среды идет при снижении рН до 8. В то же время сталь начинает корродировать в бетоне, когда 

значение рН снижается до 11. 

Анализ литературы показал, что в настоящее время наиболее удачной для оценки долго-

вечности железобетонных конструкций является методика, разработанная Харьковским Промс-

тройниипроектом. 

Согласно этой методике основными параметрами для оценки долговечности конструкций 

служат толщина защитного слоя бетона, прочность бетона, глубина нейтрализации бетона, от-

носительная влажность, а также срок эксплуатации конструкций. Поэтому дальнейшее иссле-

дование было посвящено определению этих характеристик. 

Определение глубины нейтрализации бетона конструкций 

Как уже отмечалось, одной из основных характеристик, используемых при оценке долго-

вечности железобетонных конструкций по методике Харьковского Промстройниипроекта, яв-

ляется глубина нейтрализации защитного слоя бетона. 

Для определения этой характеристики с помощью шлямбура из конструкций отбирались 

пробы растворной составляющей бетона. Пробы отбирались с различной глубины с шагом 5 

мм, максимальная глубина отбора проб составляла 25 мм. 

Отобранные пробы тщательно измельчались в фарфоровой ступке до размера зерна 0,1-

0,25 мм. Навеску в 5 г заливали 100 мл дистиллированной воды и хранили в закрытом пробкой 

сосуде в течение 1 ч. Первые 15 мин содержимое сосуда периодически встряхивали. Измерение 

проводили в течение 3 мин после отстаивания при постоянном перемешивании. 

Концентрацию водородных ионов в водной вытяжке из цементного камня определяли пу-

тем измерения электрохимических свойств с помощью рН-метра рН-340 в химической лабора-

тории коксохимического завода. 

Результаты проведенных испытаний приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Код 

элемента 

Расположение 

элемента 

Глубина отбора пробы, мм 

0-5 5-10 10-І5 15-20 20-25 

Величина рН 

 подвал 10,2 10,5 11,0 12,5 12,7 

 первый этаж  10,6 11,1 12,3 12,5 

 второй этаж 10,0 10,6 11,6 12,0 12,9 

 третий этаж 10,1 0,8 11,8 12,5 12,5 

Ранее было изложено, что арматура начинает корродировать в бетоне в тот момент, когда 

значение рН поровой жидкости снижается до 11. 

Исходя из этого и на основании анализа результатов испытаний, приведенных в табл. 1, 

было установлено, что нейтрализация бетона конструкций, расположенных в подвале и на пер-

вом этажа составляет около 15 мм, а конструкций, расположенных на втором и третьем этажах 

- около 10 мм. 

Полученный результат хорошо согласуется с результатами натурных обследований, кото-

рые показали, что наиболее сильному физическому износу подвержены конструкции располо-

женные в подвале и на первом этаже. 

Определение толщины защитного слоя бетона 

Как известно, одним из основных параметров характеризующих долговечность железобе-

тонных конструкций является толщина защитного слоя бетона. Вместе с тем из-за несовершен-

ства технологических процессов при производстве железобетонных конструкций практически 
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всегда происходит смещение стержней от проектного местоположения. При эксплуатации кон-

струкций в условиях воздействия агрессивной среды такое смещение может стать причиной 

появления дефекта. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что для достоверного прогнозирования долговечно-

сти конструкций необходимо иметь данные по статистической изменчивости толщины защит-

ного слоя бетона. Все изложенное послужило основанием для проведения комплекса исследо-

ваний, посвященных определению величины и изменчивости этого параметра. 

Определение толщины защитного слоя бетона осуществлялось с помощью прибора ИЗС-2. 

Для определения толщины защитного слоя бетона с помощью прибора ИЗС-2 необходимо 

иметь информацию о фактическом диаметре арматуры в конструкциях. В нашем случае истин-

ная картина армирования устанавливалась по проектной документации. Для проверки досто-

верности информации были произведены выборочные вскрытия арматуры и, так как все они 

подтвердили соответствие фактического армирования проектному, то армирование всех эле-

ментов принимались в дальнейшем по проекту. 

Результаты замеров толщины защитного слоя бетона приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты замеров толщины защитного слоя бетона 

Место замера Результаты замеров 

Подвал 
20 15 30 20 30 30 15 

30 10 20 20 20 20  

Первый этаж 

15 20 25 40 25 15 20 

25 25 15 20 20 35 25 

15 15 25 25 20 20  
 

В таблице приведены результаты замера толщины защитного слоя бетона колонн подвала и 

первого этажа. Количество замеров на первом этаже превосходит количество колонн в связи с 

тем, что для некоторых колонн производилось несколько замеров по разным граням. 

Обработка результатов исследования проводилась с использованием известных формул 

математической статистики, при этом определялись такие основные параметры распределения, 

как среднее значение и стандарт. Результаты испытаний были представлены в виде гистограм-

мы распределения. При построении гистограммы распределения разбиение массивов напряже-

ний снятия на классы выполнялось по правилу Штюргерса. 

k=1+3,32lgn, 

где n - количество результатов замера толщины защитного слоя бетона. 

Рассмотрение внешнего вида гистограммы дает все основания утверждать ,что распределе-

ние величины толщины защитного слоя бетона подчиняется нормальному закону распределе-

ния Гауса. Действительно, поскольку такая характеристика, как толщина защитного слоя, есть 

результат суммарного действия независимых случайных величин, ни одна из которых не имеет 

превалирующего влияния, то, согласно теореме Ляпунова, ее распределение можно считать 

сколь угодно близким к нормальному закону. Изложенное позволяет аппроксимировать полу-

ченные экспериментальные результаты аналитической кривой нормального распределения 

Гауса. 

В связи с тем, что в технической документации отсутствуют какие-либо данные о проч-

ностных характеристиках бетона, из которого изготовлены конструкции, решено было опреде-

лить их с помощью метода пластических деформаций. 

Для оценки прочности бетона элементов каркаса здания корпуса измельчения применялся мо-

лоток Физделя. Такой способ обеспечивает достаточную точность измерений, прошел массовую 

практическую проверку временем на строительных площадках и на заводах железобетонных кон-

струкций, имеет неоспоримые достоинства из-за простоты в обращении и доступности самым ши-

роким кругам строителей. Мгновенное выполнение операции удара и немедленное получение ре-

зультата позволяет осуществлять проверку прочности бетона любых конструкций. 

Результаты испытаний приведены в табл. 3. 

Для определения прочностных характеристик бетона использовалась стандартная градуи-

ровочная зависимость/ 

В результате исследований было установлено, что конструкции здания корпуса измельчения 

известняка изготовлены из бетона, прочность которого на сжатие составляет около 400 МПа. 
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Таблица 3 

Результаты измерения величины отпечатков при определении прочности с помощью молотка Физделя 

Расположение эле-
мента 

Код элемента 
Величина отпечатка Х, мм 

Х 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5
 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

Подвал 

К-2А 6,0 5,9 6,0 6,2 6,2 6,0 5,0 5,9 6,1 6,3 6,06 

К-4Б 6,6 6,8 5,4 5,6 5,5 6,8 6,6 6,5 6,6 7,1 6,65 

К-2Б 7,0 6,5 6,6 6,8 6,6 6,8 6,8 6,8 6,9 7,0 6,78 

I этаж 

К-4А 6,0 5,5 5,5 5,9 5,4 5,4 6.2 6,2 6,1 6,0 5,86 

К-5Б 6,2 6,2 6,1 6,2 6,0 5,9 6,0 6,0 6,2 6,2 6,07 

К-4Б 6,5 6,3 6,2 6,2 6,3 6,5 6,0 5,8 6,3 6,2 6,23 

П этаж К-4Б 6,6 6,6 6,5 6,8 6,3 6,4 6,5 6,4 6,6 6,7 6,56 

Ш этаж 
К-5Б 6,2 6,5 6,3 6,5 6,4 5,9 6,2 6,1 6,0 5,9 6,2 

ГБ-І (8) 6,0 6,0 5,8 5.9 5,9 6.1 6,2 5,8 6,1 5,9 5,97 
 

Срок службы железобетонных конструкций определялся в соответствии с методикой, раз-
работанной Харьковским Промстройниипроектом. В качестве предельного состояния железо-
бетонных конструкций был принят момент времени, когда бетон защитного слоя перестает вы-
полнять свои защитные функции по отношению к арматуре. 

Для определения долговечности конструкций использовались следующие исходные харак-
теристики: прочность бетона при сжатии Rв=400 МПа, величина капиллярного водопоглощения 
Wt=5,0 %, коррозионная активность вяжущего, не подверженного нейтрализации рН=12,5. 

Прогнозируемый срок службы эксплуатирующегося бетона до поступления выбранного 
предельного состояния Тн определялся по формуле 

Tn=f1f2f3Tg=0,850,231,6(21-25)=7-8 лет,    (2) 

где Tg=21-25 лет -срок службы в аналогичных условиях бетона с характеристиками, соответ-

ствующими требованиям главы СНиП 2.03.01-84*, который определялся по графику 3,в. в за-

висимости от Rв  и Wt; f1 - коэффициент состояния бетона в защитном слое берется наименьшим 

из коэффициентов 1f   и 1f  . 

Коэффициент 1f   определяется по формуле 

' 0
1

0

5,0 4,7
1 1 0,85

7 5,0
t

доп

W W
f

W W

 
    

  ,    (3) 

где W=4,7% - нормативное значение величины водопоглащения бетона в соответствии с табл.5 

главы СНиП 2.03.01-84*; Wдоп=7 % - допустимая величина водопоглащения; Wt=5 % -– факти-

ческая величина водопоглащения. 

Коэффициент 1f   определяется по формуле 

 1)5,12(11  pНf  ?     (4) 

где 12,5 - фактическое значение рН; f2 - коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя 

бетона, определяется по формуле 
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где зh  - среднее значение толщины защитного слоя бетона; hn - нейтрализации бетона; hнз - 

толщина защитного слоя в соответствии с табл.7 главы СНиП 2.03.01-84*; hсрз - фактическая 

остаточная толщина защитного слоя; f2=1,6 - коэффициент условий эксплуатации (для темпера-

туры эксплуатации 60° С). 
Полученный результат позволяет утверждать, что защитный слой бетона железобетонных 

конструкций корпуса измельчения известняка будет полностью нейтрализован в течение 7-8 
лет и перестанет выполнять свои защитные функции по отношению к арматуре Это приведет в 
свою очередь к ускорению коррозии арматуры и к последующему механическому разрушению 
защитного слоя бетона конструкций. Во избежание изложенного все конструкции должны быть 
защищены от воздействия агрессивной среды. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ  

ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ 

Розглянуто основні проблеми реконструкції житлових будівель перших масових серій, правове та нормативне 

забезпечення реконструкції, дефекти, що найбільш часто зустрічаються в будівельних конструкціях житлових буді-

вель, а також питанням обстеження та підсилення основних несучих конструкцій.  

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Проблеми рекон-

струкції житлових будівель перших масових серій поглиблюються з кожним роком. Конструк-

ції будинків стають непридатними; стіни, перекриття не відповідають сучасним нормам щодо 

енергозбереження.  

Інженерне обладнання будівель в результаті тривалої експлуатації без капітальних ре-

монтів, як правило, знаходиться в аварійному стані. Об’ємно-планувальні рішення квартир не 

відповідають сучасним нормам проектування, зовнішній вигляд будинків на фоні новобудов не 

найкращий.  

Аналіз досліджень і публікацій. Практика виконання капітальних ремонтів та модерніза-

ції житлового фонду, побудованого за типовими проектами перших масових серій, показує, що 

прогресуюче зростання витрат на шляхи щодо безпечної експлуатації і зниження ймовірності 

виникнення аварійних ситуацій визначається в основному хронічним «недоремонтом» житло-

вих будівель за останні 25-30років [2].  

Результати інструментальних обстежень та виявлення дефектів [4] дозволяють визначити 

технічний стан елементів і будівлі в цілому. У свою чергу рівень фізичного зносу дає уявлення 

про орієнтовну вартість виконання робіт з реконструкції та доцільність її проведення [5].  

Світова будівельна практика показує, що в останні роки в структурі інвестицій відбувають-

ся значні зміни: дедалі більший їхній обсяг спрямовується на реконструкцію і модернізацію 

житлового фонду [4,5].  

В окремих країнах СНД, Німеччини, Угорщини, Чехії та інших країн Європи практично 

виконані значні роботи з реконструкції житлових будинків з модернізацією інфраструктури, 

дахів, фасадів та благоустрою.  

Реконструкція та капітальні ремонти великого за обсягом житлового фонду України є най-

важливішими державними проблемами, які вимагають першочергових методів стратегічного 

характеру з боку законодавчих і виконавчих органів.  

Капітальний ремонт і реконструкція будинків – це особливий, складний і трудомісткий вид 

будівельно-монтажних робіт, що відрізняється від нового будівництва проектними рішеннями, 

технологією, техніко-економічними особливостями, а також джерелами фінансування [1]. Про-

ектно-дослідницькі роботи для цих видів будівництва, завдяки своїй специфіці та складності, 

вимагають досить високу кваліфікацію фахівців. Особливу складність становлять питання дос-

лідження технічного стану, діагностики та прогнозування деформацій будинків, а також техні-

чні методи їх уникнення.  

Постановка завдання. Серед завдань реформування житлової політики особливе місце 

займають питання капітального ремонту та реконструкції житлових забудов, як важливого ре-

зерву заощадження, нарощування та удосконалення існуючого житлового фонду.  
Викладення матеріалу та результати. Раніше вирішальну роль відігравало нове бурхливе 

будівництво житлових будинків, а також значні капітальні вкладення в реконструкцію і капіта-
льний ремонт існуючого житлового фонду. Протягом останніх років обсяги нового будівництва 
та капітальних ремонтів значно зменшилися. Це призвело до збільшення числа будинків, які 
вимагають вжиття невідкладних заходів щодо їх збереження та оновлення. Якщо старі цегляні 
будинки в центральних районах міст все-таки капітально ремонтувались, то 4-5-ти поверхові 
будинки, які були зведені 35-45 років тому за типовими проектами масових серій і розташовані, 
як правило, на околицях міст, фізично і морально старіли і зношувалися без достатньої ефекти-
вної експлуатації.  

                                           
.  Єфіменко В.І., Сухан О.П., Паливода О.А., 2012 
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Житлові будинки перших масових серій внаслідок відносно невеликої товщини зовнішніх 
стін мають значні втрати тепла [1].  

Ці будинки за об'ємно-планувальними рішеннями і в цілому за рівнем комфортності посту-
паються 9-16-ти поверховим будинкам, зведеним в останні роки за проектами поліпшених ти-
пових серій.  

Таким чином, поряд з чисто фізичним зносом (25 – 40%) будинків першого покоління [2], 
вони зазнали ще й швидкого морального зносу. Крім того, райони 5-ти поверхових забудов ма-
ють невиразну архітектуру і не завжди достатньо забезпечені об'єктами культурно-побутового 
обслуговування населення.  

На сучасному етапі капітальні вкладення в реконструкцію та капітальні ремонти будинків 
повинні задовольняти потреби населення в житлі, що відповідає сучасним вимогам благоуст-
рою та комфорту, утворюючи багатоплановий ефект:  

соціальний, який забезпечує жителям комфортність проживання, сприяючи охороні здоров'я;  
економічний, який зростає в період проведення ремонтно-реконструкційних робіт у зв'язку 

зі скороченням їх термінів виконання, застосування індустріальних методів, механізації, ефек-
тивних матеріалів, передової організації робіт.  

Проведений аналіз різних методів визначення соціальної і економічної ефективності ремо-
нтно-реконструкційних заходів [3-5] дає можливість зробити наступні висновки:  

для визначення економічної ефективності реконструкції, модернізації та капітального ре-
монту необхідно виконати варіантні розрахунки, порівнюючи витрати на ремонтно-
реконструктивні заходи з новим будівництвом;  

при порівнянні варіантів необхідно враховувати різницю експлуатаційних витрат на рекон-
струйований і новозбудований будинки;  

об'єкти (будинок після реконструкції і новий будинок) повинні бути порівнюваними з точ-
ки зору благоустрою квартир (рівня їх оснащеності інженерно-технічним устаткуванням та ін-
шими видами зручностей), тобто їх споживчих якостей;  

критерієм оцінки економічної ефективності реконструкції, капітальних ремонтів та модер-
нізації житлових будинків повинна бути різниця приведених витрат на нове будівництво та на 
ремонтно-реконструкційні заходи;  

при порівнянні варіантів необхідно враховувати залишковий термін служби будівлі, що ре-
конструюється і термін служби новозбудованого будинку;  

в розрахунках економічної ефективності модернізації, капітальних ремонтів та реконструк-
ції необхідно враховувати залишкову вартість конструкцій, які передчасно підлягають ліквіда-
ції внаслідок ремонтно-конструкційних заходів;  

вважається доцільним в розрахунках враховувати не тільки економічні, а й соціально-
економічні фактори.  

Таким чином, слід відзначити. що існуючі методологічні та методичні засади визначення 
ефективності ремонтно-реконструкційних заходів у житловому фонді не можна визнати оста-
точно сформованими, вони вимагають подальших досліджень.  

Щодо проблем реконструкції житлових будинків перших масових серій, то вони виникли 
12-15 років тому і з протіканням часу не зникають. Ще в 1990 р. були розроблені основні кон-
цепції модернізації та реконструкції житлового фонду м. Києва будівель 50-60-х років.  

Потреба у реконструкції викликана низкою причин, у т.ч.:  
необхідністю ущільнення існуючої забудови міста, в якій масова забудова п'ятиповерхови-

ми будинками того періоду призвела до нераціонального використання міських територій;  
великі витрати паливно-енергетичних ресурсів на утримання житлового фонду, так як ви-

моги до теплозахисних якостей огороджувальних конструкцій були значно нижчі за діючі, 
встановлені сучасними нормами;  

невідповідність застарілого житла новим архітектурно-планувальним і санітарним нормам;  
необхідність продовження терміну служби будинків, що отримали пошкодження в процесі 

тривалої експлуатації.  
В останні роки з'явилися різні комплексні програми з реконструкції п'ятиповерхівок, що 

включають архітектурно-будівельні, соціальні, економічні та правові аспекти. Створено міжві-
домчі координаційні комісії, розроблено велику кількість різних документів, проведено безліч, 
у тому числі наукових, конференцій.  

Однак значного прогресу в процесі реконструкції п'ятиповерхівок не спостерігається. Оче-
видно, основними причинами можна назвати:  

брак фінансових ресурсів;  
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недостатньо продумана стратегія реконструкції;  
відсутність, у достатній мірі, правового та нормативного забезпечення;  
Перша причина не вимагає особливих пояснень. Бюджету на дані цілі не вистачає. Інтерес 

інвестора притягти не вдається. Ідея реконструкції п'ятиповерхівок поки не стала привабливою.  
Запропоновані варіанти стратегії реконструкції виявляються не досить прийнятними. Реко-

нструкція, при повному відселенні мешканців, переплануванням квартир, надбудовою поверхів 
і мансард, хоч і відповідає поставленим цілям, за браку коштів практично не здійснюється.  

Щодо конструктивних проблем будівель перших масових серій, аналізуючи деякі дані ви-
конаних обстежень [2,4,5], доцільно зауважити, що технічний стан несучих будівельних конс-
трукцій в цілому задовільний.  

Разом з тим умови проживання в таких будинках потребують суттєвого покращення. У по-
ганому стані перебувають внутрішні мережі, вентиляція. Підвищена теплопровідність зовніш-
ніх стінових огороджень. При існуючому сьогодні режимі подачі тепла стіни промерзають, на-
мокають і не встигають просохнути у літній період. В окремих квартирах і, особливо, у сходо-
вих клітинах вимагають заміни віконні заповнення. Відсутність ліфта, хоча це і допускається 
сучасними нормами для будинків до 5-ти поверхів, створює значні незручності. Зовнішній ви-
гляд таких будинків не є привабливим. Внутрішнє оздоблення більшості квартир вимагає хоча 
б косметичного ремонту. Скатні  дахи, влаштовані поверх суміщених, у багатьох випадках ви-
магають ремонту, пристроїв зовнішнього організованого водовідведення.  

Будинки, які прослужили понад 50 років, тобто термін на який вони були спочатку розра-
ховані, в процесі експлуатації отримали пошкодження, значна частина яких була спричинена 
низьким рівнем експлуатації. Реконструкція більшості таких будівель без відселення мешкан-
ців, дозволила б суттєво зменшити витрати і прискорити процес. При цьому правда, ускладню-
ється вирішення завдань, пов'язаних з ущільненням міської забудови шляхом надбудови буді-
вель. Але складність рішення завдання ще не означає, що вона не вирішується. Доклавши пев-
них зусиль на проведення наукових і проектних розробок, можуть бути знайдені рішення, що 
дозволяють здійснювати надбудову без відселення, або при частковому відселення мешканців.  

Питання в тому, що керуючись діючими будівельними нормами при реконструкції житло-
вих будинків, побудованих 40-50 років тому, ми стикаємося з необхідністю виконання робіт, 
які в ряді випадків, практично унеможливлюють їх здійснення без відселення мешканців, і по-
в'язані з великими капітальними витратами. 

Так звукоізоляція та допустимі прогини конструкцій перекриття не відповідають чинним 
будівельним нормам. Завдання такого характеру можуть бути вирішені тільки при відселенні. 

Стики панельних будинків в ті роки не розраховувалися. Те ж саме стосується і закладних 
деталей – їх встановлювали конструктивно. Аналізуючи дані обстежень Н. В. Прядка [2], від-
значимо наступні особливості:  

особливо низькою міцністю відрізняються стики перших панельних будинків серії 1-480, 
розроблених Гіпрогражданпромстроем. Там порівняно міцні закладні деталі приварені до за-
кладних куточках керамзитобетонних стінових панелей з одним анкером 10 мм, здатним ви-
тримати зусилля не більше 1т, в той час як мінімально допустиме навантаження без урахування 
нерівномірних деформацій та інших впливів переверщує 4т;  

у будинках, побудованих за проектами, розробленими після 1965 р., у т.ч. серія 1-464 з по-
перечними несучими стінами (Москва, ЦНДІЕПжитла), стики опрацьовані більш надійно і в 
даний час не викликають особливих побоювань; 

загалом підсилення стиків можна виконати без відселення мешканців.  
Аналізуючи дані обстежень фундаментів і підвалин [2,4,5], слід відзначити, що будинки, 

зведені на непросадних грунтах, в основному, не мають загрозливих деформацій. Після трива-
лої експлуатації в нормальних умовах грунт під підошвою фундаменту певною мірою ущіль-
нюється. Однак розрахунки, виконані за діючими СНиП, з урахуванням фактичного стану гру-
нту та прогнозу його зміни показують, що розрахунковий опір грунту підвалини може бути 
меншим від прийнятого в проекті і підвалини перевантажені вже існуючими навантаженнями. 
У будь-якому випадку, рішення про можливість або неможливість надбудови мансардного по-
верху має бути прийняте тільки після оцінки стану грунту та конструкції фундаменту. У таких 
будівлях питання надбудови може бути вирішене тільки після проведення відповідних заходів 
щодо підсилення підвалин та фундаментів.  

Стіни зовнішні вимагають утеплення. Але діючі норми підвищили нормативну величину 
опору теплопередачі огороджень у 2-2,5 рази [1]. Такі вимоги для знову споруджуваних будин-
ків цілком виправдані, але для масової реконструкції п'ятиповерхівок представляються нереа-
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льними. Таким чином, реконструкція вимагає доповнення і зміни діючих норм стосовно до бу-
динків перших масових серії. Це стосується питання звукоізоляції, термічного опору зовнішніх 
огороджень, деформативності перекриттів, окремих питань архітектурного планування та ін.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, реконструкцію п'ятиповерхівок 
можливо здійснити без відселення мешканців за умови коригування діючих норм. Очевидно, 
що витрати при цьому скоротяться в багато разів і процес реконструкції зрушиться з мертвої 
точки.  

При цьому технічно можливо здійснити без відселення:  
підсилення фундаментів;  
надбудову одного-двох поверхів і мансард з улаштуванням приставних ліфтів (без відсе-

лення або з частковим відселенням);  
підсилення стиків;  
ремонт і утеплення зовнішніх стін, покриттів та балконів з одночасним поліпшенням зов-

нішнього архітектурного вигляду будинків;  
відновлення окремих ділянок перекриттів, що отримали пошкодження;  
часткове збільшення площі кухонь і житлових кімнат за рахунок улаштування еркерів за-

мість відкритих балконів.  
Неможливо виконати без відселення:  
повне перепланування квартир;  
збільшення звукоізоляції міжповерхових перекриттів і перегородок;  
зниження деформативності перекриттів.  
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БИОНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КОНСТРУИРОВАНИИ СТЫКОВ  

ТРУБОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫМ ЯДРОМ 
 

В живой природе можно наблюдать объекты которые есть оптимальными по соотношению  

- расход материала/несущая способность. Данное соотношение в пределе стремится к миниму-

му. Как пример можно привести стебли злаков (рожь, ячмень, пшеница, кукуруза, камыш, бам-

бук и др.), которые наиболее близко походят по строению к трубобетонным конструкциям и в 

частности к трубобетону с центрифугированным ядром. Слоистая структура соломины злаков 

представляет собой материализованную форму силового поля внутренних напряжений уравно-

вешенного внешними нагрузками [5]. Внешние слои стебля состоят из плотного слоя клеток 

который воспринимает знакопеременные нагрузки растяжения и сжатия изменяющиеся во вре-

мени. Внутреннее заполнение полости стебля состоит из рыхлой ткани с точками контакта по 

поверхности оболочки, (рис. 1)  

В трубобетоне в качестве заполняющего слоя используется бетон как менее прочный мате-

риал располагается в области сечения с более слабыми внешними и внутренними силовыми 

воздействиями, а оболочка из стали или иного материала хорошо работающего на знакопере-

менные нагрузки в области с наиболее высокими напряжениями внутреннего силового поля. В 

точках соединения (узлах) также наблюдается концентрация более прочного материала. Как 

пример конструкции прототипа можно привести внутренне строение трубчатых костей живот-

ных и человека (рис. 2).  

                                           
.  Ефименнко В.И., Сухан А.П., 2012 
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   а      б 

   
 

Рис. 1. а - поперечный разрез соломины ячменя [1]; б - продольный разрез стебля камыша 
 

Рис. 2. Строение трубчатой кости: 1 - надкостница; 2 - компактное вещество; 3 

- гаверсовы каналы; 4 - губчатое костное вещество; 2 - костномозговой канал  
 

Используя прототипы из живой природы можно предположить, что 

разрабатывая элементы конструкций по аналогии с биологическими объ-

ектами можно получить более эффективную конструкцию нежели из-

вестны до этого времени. Исследования других авторов [3,4] различных 

типов стыкования трубобетонных образцов показывает позитивное влия-

ние концентрации более прочного материала или большего количества 

материала вблизи неоднородностей конструкции (стыки, места приложе-

ния нагрузки, места приложения местных нагрузок). Отдельные исследования стыков трубобетонных 

образцов с центрифугированными ядрами не выполнялись в широком объеме.  

На данный момент разработаные узлы соединения трубобетонных конструкций с центри-

фугированными ядрами представляют собою следующую конструкцию (рис. 3,4), и более ши-

роко приведены в [2]. 
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Рис. 3. Некоторые типы стыков центрально сжатых трубобе-

тонных элементов: а - "сухой" стык впритык; б - фланцевый 

стык; в - стык через металлическую прокладку; 1 - трубобе-

тонный элемент; 2 - сварочный шов; 3 - соединительные 

фланцы; 4 - металлическая соединительная прокладка; 5 - 

стальная труба; 6 - бетонное ядро; 7 - ось отверстия 

Рис. 4. Узлы опирания балок по высоте трубобетон-

ной колонны с устройством консолей а, с квадрат-

ной вставкой б: 1 - стержень колонны; 2 - консоль; 3 

- опорный лист; 4 - прямоугольная соединительная 

трубобетонная вставка; 5 - балка перекрытия  

Предлагаемая конструкция стыков, которую можно применять для стыкования конструк-

ций по длине изготавливается в заводских условиях. На первом этапе подготавливается сварная 

конструкция со всеми внутренними ребрами жесткости и заглушками после чего изготовленная 

металлоконструкция направляется в центрифугу где полость заполняется бетонной смесью и 

уплотняется методом центрифугирования. На строительной площадке изготовленная конструк-

ция монтируется как показано на рис. 5. 

Стык может быть «сухим» или клееный на основе эпоксидных смол. После окончательной 

установки в проектное положение шов между верхней и нижней колоннами проваривается 

ручной элек-тродуговой сваркой. Данная конструкция стыка дает возможность устраивать стык 

в любом месте конструкции по ее длине.  
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Рис. 5. Стык центрифугированных трубобетонных колонн по длине: а - выше-

лежащая колона; б - нижерасположенная колона; 1 - центрифугированный бетон; 2 - 

ребра жесткости в опорных узлах колонны; 3 - наружная труба-оболочка; 4 - внут-

ренняя труба-оболочка (стакан); 5 - стыковочная труба-вставка; 6 - монтажный сва-

рочный стык 
 

Модификация предыдущего стыка способного воспринимать 

большие местные нагрузки и обеспечивать местную устойчивость 

оболочки представлен на рис. 6. 

Так же как и в предыдущем варианте стык может быть «сухим» 

или клееный на основе эпоксидных смол. Монтаж и использование 

данного типа стыка аналогично предыдущему. Поскольку в данном 

типе стыка более развита область контакта между элементами, то он может воспринимать 

большие внутренние напряжения.  
Рис.6. Стык центрифугированных трубобетонных колонн по длине (модифи-

кация): а - вышележащая колона; б - нижерасположенная колона; 1 - центрифуги-

рованный бетон; 2 - ребра жесткости в опорных узлах колонны; 3 - наружная труба-

оболочка; 4 - внутренняя труба-оболочка (стакан); 5 - стыковочная труба-вставка с 

отверстиями; 6 - монтажный сварочный стык; 7 - труба-вкладыш; 8 - клеевой шов 
 

Сделан еще один шаг на пути совершенствования трубобетон-

ных конструкций в целом и центрифугированных трубобетонных 

конструкций, в частности. Использованы бионические подходы в 

конструировании данного типа конструкций.    
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ БАЛОК  

ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 
 

В работе рассмотрены вопросы оптимального проектирования стальных балок двутаврового сечения. Предло-

жены оптимальные зависимости геометрических размеров балки с учетом обеспечения местной устойчивости стен-

ки и полки. 
 

Постановка проблемы. В настоящее время интенсивно развивается производство метал-

лических конструкций, создаются новые конструктивные формы, материалы и профили. К та-

ким элементам, работающим на изгиб, можно отнести бистальные балки, балки с гофрирован-

ной и перфорированной стенками, преднапряженные балки, балки с изменяемой по высоте 

стенкой. При этом при заданных технологических и архитектурно-строительных параметрах 

возможно большое количество решений конструкций балок. И задача инженера при этом из 

всего числа решений выбрать наиболее оптимальный вариант, что в свою очередь не возможно 

без вариантного проектирования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам оптимального проектирова-

ния и оптимизации стальных конструкций уделено внимание в работах [1-4] и др. Цель опти-

мального проектирования конструкций заключается в разработке проекта конструкций, удо-

влетворяющей всем требованиям СНиП, при этом она должна быть  не хуже существующих 

                                           
.  Слипич А.А., Мовчан И.А., 2012 
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конструкций. Известно, что на стоимость конструкции существенно влияют такие параметры 

как количество материала, стоимость изготовления конструкции (трудоемкость). Уменьшение 

данных основных параметров снижает ее стоимость, что в настоящее время является главной 

задачей вариантного проектирования. 

Постановка задачи.  Цель данной работы – это определение оптимальных параметров 

двутавровых балок при условии обеспечения прочности, местной и общей устойчивости при 

действии равномерно распределенной нагрузки.  

Изложение основного материала исследования. Для элемента, работающего на изгиб, 

наиболее оптимальным является двутавровое сечение, при котором ядровое расстояние имеет 

наиболее максимальное значение =W/A- 

При действии равномерно-распределенной нагрузки в балке возникают внутренние усилия 

M, Q, которые воспринимаются элементами балки, полками Аf и стенкой Аw.      
В таком случае площадь сечения двутавровой балки можно записать 

ffww tbthA 2  .      (1) 

При этом согласно нормам [5] должна быть обеспечена местная устойчивость полки и 

стенки. Местная устойчивость стенки  без продольных ребер обеспечена, если выполняется 

условие 

5,5
yw

ef

R

E

t

h
 .      (2) 

Местная устойчивость пояса обеспечена, если выполняется условие 

yfef REtb 5,0 .      .(3)  

Принимая, что 
2

f

ef

b
b  , получаем 

yff REtb 5,02  .      (4)       

Подставляем уравнения (2) и (4) в (1) получаем зависимость площади сечения от высоты 

стенки hw  и ширины полки bf  
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В литературных источниках приводятся различные критерии оценки экономичности изги-

баемых и сжатых профилей. Наиболее приемлемыми из них считаются безразмерные удельные 

характеристики профилей. Удельной называется расчетная характеристика профиля, площадь 

поперечного сечения которого равна единице [6]. 

Применительно к площади двутаврового профиля формуле (5) примет вид 
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Выразим физический смысл формулы (6) графически (рис. 1) 
Рис. 1 Соотношение параметров двутавровой балки при 

единичной площади 
 

Кривая 1 показывает разнообразие решений 

единичной площади балки двутаврового сечения. 

Как видно из рис. 1 при А=1 при увеличении 

высоты сечения ширина сечения уменьшается. 

Согласно нормам [5], условие прочности дву-

тавровой балки без учета пластических деформаций имеет вид 

cy

x

R
W

М
   .     (7) 

Для двутаврового сечения момент сопротивления определяется по формуле 
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Подставляем уравнения (2) и (4) в (8), получаем 

E

R
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fw

yw
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2
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33
  .    (9) 

Таким образом, из всего множества возможных решений (сочетание размеров hw и bf) необ-

ходимо выбрать такое сочетание, при котором Wx будет максимальным. 

Выражая 
2
fb  из уравнения (6) и подставляя значение в (9), получаем уравнение зависимо-

сти сопротивления Wx от высоты 

.
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 (10) 

Построим график зависимости момента сопротивления Wx от hw на участке 0hw12,69 (рис. 2). 

Для определения максимума функции f=Wx, берем первую производную, приравниваем ее 

к нулю и определяем значение hw, при котором f=Wx имеет максимальное значение. Получаем 

значение ho9. При этом момент сопротивления Wx=3. 
Рис. 2 График зависимости момента сопротивления Wx от 

высоты сечения hw при единичной площади 
 

Данный результат можно было получить при 

решении системы уравнений (6) и (10) графическим 

методом.  

При этом значение bf, согласно графика 1 

(рис.1), составляет 2,74, а оптимальное отношение hw/bf, при котором момент сопротивления Wx 

имеет максимальное значение hw/bf=3,28. 

Данные закономерности относятся к моностальным двутавровым балкам постоянного по 

высоте сечения, для изготовления которых используется листовая сталь. При этом не учитыва-

лось влияние пластических деформаций, что допускается нормами [5]. 

Выводы. Нормы проектирования регламентируют требования прочности, устойчивости и 

деформативности при проектировании стальных конструкций. При этом возникает множество 

решений, из которых в процессе вариантного проектирования необходимо выбрать наиболее 

оптимальное (экономически выгодное). В результате исследования моностальных двутавровых 

балок установлено, что наиболее оптимальными по расходу стали есть балки, у которых отно-

шение hw/bf находится в пределах 3,28. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ДЕННОЇ ПОВЕРХНІ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБМЕЖЕНОЇ КІЛЬКОСТІ ЦИКЛІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
 

Розглянуто питання вдосконалення методики дослідження територій, що знаходяться у зонах впливу підземних 

гірничих робіт, з метою підвищення якості прогнозування подальшого їх стану. Пропонується для опрацювання ре-

зультатів вимірів, здійснених на реперах профільних ліній спостережних станцій, використовувати сучасні статисти-

чні методи та програмні засоби.  

                                           
.  Долгіх О.В., 2012 
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 Проблема і її зв'язок з науковими та практичними задачами. У результаті розробки 

корисної копалини підземним способом, на денній поверхні утворюється певна кількість зон 

осідання та обвалів. Такі ділянки часто небезпечні для перебування на них людей та споруд і 

тому вони повинні досліджуватися з метою отримання характеристики їх стану та динаміки 

розвитку негативних явищ. Для вирішення задач виробництва необхідне наукове та практичне 

підтвердження можливості безпечного виконання робіт та використання територій, надра яких 

відпрацьовуються, тобто необхідне точне прогнозування подальшого розвитку. 

Аналіз досліджень та публікацій. Над науковою задачею розробки методів прогнозування 

стану денної поверхні у межах гірничого відводу при підземній розробці корисної копалини 

працюють вітчизняні та зарубіжні вчені. З впровадженням у виробництво сучасних програмних 

засобів та математичних методів [1-6] опрацювання результатів вимірів з’явилася можливість 

отримувати більш точне прогнозування стану об’єкта дослідження. 

Постановка задачі. Важливою складовою забезпечення безаварійної експлуатації шахт є 

регулярні спостереження за положенням реперів профільних ліній спостережних станцій. За 

результатами визначаються фактичні величини вертикальних та горизонтальних деформацій, 

таких як розтяг-стиск, осідання, швидкість тощо. За отриманими величинами фактичних дефо-

рмацій реперів за певний проміжок часу робиться висновок про безпеку чи небезпеку знахо-

дження на даній території людей, споруд, будівель тощо. Також визначаються величини збіль-

шення чи зменшення швидкості осідання та інші параметри. 

Сучасні методи дослідження територій можливих обвалів та проваль засновані на викорис-

танні величин деформацій, визначених за вимірами на той чи інший період часу. З практики 

відомі приклади, коли при багаторічних вимірах деформацій реперів по профільних лініях, спо-

стерігалася стабільність їх положення, а потім в один момент на місцях розташування реперів 

утворювалися провали, репери провалюються на декілька метрів. Яскравим прикладом такої 

ситуації є випадок провалля у 2010 році на території шахти ім. Орджонікідзе.  

Спрогнозувати такі явища лінією тренду, яка будується, наприклад, в Microsoft Excel, на-

віть при широкому виборі методів, що дає ця програма, неможливо. Таке обвалення масиву не 

можна описати стандартними лінійними методами прогнозування. 
Викладення матеріалу та результати. Обвалення масиву та вихід воронки можна порів-

няти з крахом на фондових ринках: позитивна тенденція може спостерігатись кілька десятків 
років поспіль, нічого не передвіщаючи негативного. При цьому ростуть котирування акцій, 
спостерігається стабільне зростання, але інколи де інде трапляються неочікувані події, на які 
ніхто не зважає, а в кінці кінців трапляється крах фондових ринків і як результат – велика кри-
за, результати якої при коректному прогнозуванні можна було б мінімізувати. 

В економіці для прогнозування таких явищ застосовується декілька математичних теорій, 
одна з яких – це нейронне програмування. Те що не використовуються нейронні мережі в мар-
кшейдерській справі, можна пояснити складністю навчання нейронних мереж і необхідністю 
цього навчання для кожної задачі окремо через специфічність вихідних даних. 

Моделювання нейронних мереж в маркшейдерській справі є більш складним ніж в еконо-
міці. Складність моделі полягає у складності геомеханічної моделі родовища, що розробляється 
підземним або сумісним способами, з його геологічною неоднорідністю й різноманіттям сил, 
що діють на гірський масив. Але при цій неоднорідності й різноманітності факторів не завжди 
можна добути достатньо інформації для моделювання в нейронних мережах. Наприклад, дані 
спостережень по осіданню реперів можна відновити за 25-30 років, але за цей період таких ци-
клів спостережень буде від 30 до 100. Якщо порівняти з об’ємом інформації, який доступний за 
подібний період по котируваннях акцій або коливанню валют, то ця цифра може бути від 
54750, тобто мінімум в 1800 разів більше. Тому однією із самих важливих і складних проблем 
при нейронному моделюванні є представлення і трансформація маркшейдерської інформації. 

За деформаціями реперів профільних ліній, які закладені кілька десятиліть тому, і для яких 
є вже значна кількість циклів спостережень, можна зробити прогноз, наприклад в Microsoft Ex-
cel (про недоліки цього прогнозування зазначено вище). Для нових профільних ліній точний 
прогноз зробити неможливо, точність такого прогнозування буде низка. Прикладом можна 
вважати профільні лінії спостережної станції, закладеної на території шахти ім. Орджонікідзе 
спеціалістами ДВНЗ «Криворізький національний університет» після аварії у 2010 р., на якій 
проведено 4 серії спостережень. 
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Некоректність такого прогнозу продемонстровано на рис. 1 та 2. За даними 4 циклів спос-
тережень показано прогноз відповідно на наступний цикл спостережень (рис. 1) та на наступні 
п’ять циклів (рис. 1). 

Рис. 1. Осадки реперів з побудовою ліній тренду з прогнозом на наступний цикл спостережень 
Некоректність такого прогнозу продемонстровано на рис. 1. Отже згідно до показникового 

тренду вже через 5 циклів (2,5 роки) 90 % всіх реперів зазнають деформацій, які будуть пере-

вищувати «значення осадок, які характеризують зону впливу підземних гірничих робіт». Для 

поліноміального тренду значення 75 % всіх реперів зазнають таких деформацій. 

Лінійні і логарифмічні тренди демонструють більш логічні данні, але теж не відповідають 

дійсності. 

Очевидно, що проблема знаходиться у малій кількості спостережень, на основі яких здійс-

нюється прогнозування. Отже, чому не підходить для прогнозування стану реперів метод з ви-

користанням Microsoft Excel?  

Для того, щоб відповісти на це питання необхідно розглянути теоретичні аспекти побудови 

тренду в Microsoft Excel. Побудова тренду це спосіб обчислення наближених значень функцій 

за відомими їх значеннями у деяких фіксованих точках. 

Якщо для моделювання деякого процесу, заданого таблицею, побудувати функцію, яка 

приблизно описує даний процес на основі методу найменших квадратів, вона буде називатися 

апроксимуючою функцією (регресією). 

В Microsoft Excel для побудови регресії є два способи: перший - побудова лінії тренду на 

основі діаграми чи графіка; другий - використання вбудованих статистичних функцій, які до-

зволяють одержувати регресії (лінії тренду) безпосередньо на основі таблиці вихідних даних, 

при цьому немає потреби у складанні діаграми чи графіка. Microsoft Excel є досить професій-

ним інструментом, який дозволяє не тільки побудувати діаграму різними методами, а й має до-

даткові функції, такі як: додавання до діаграми рівняння побудованої регресії; визначення сту-

пеню відповідності обраної регресії відображуваним на діаграмі даним (величина достовірності 

апроксимації).  

На основі даних діаграми Excel дозволяє одержувати лінійний, поліноміальний, логариф-

мічний, показників та експонентний тип регресії.  
Лінійна регресія ефективна при моделюванні характеристик, значення яких збільшуються 

або убувають із постійною швидкістю.  
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Рис. 2. Осадки реперів з побудовою ліній тренду з прогнозом на п’ять наступних циклів спостережень 
  

Вона будується відповідно до рівняння 

bmxy  ,       (1) 

де m - тангенс кута нахилу лінійної регресії до осі абсцис; b - координата точки перетину ліній-

ної регресії з віссю ординат. 

Поліноміальна лінія тренду корисна для характеристик, що мають хоч якось виражений 

екстремум. Вибір ступеню поліному визначається кількістю екстремумів досліджуваної харак-

теристики: поліном другого ступеня може добре описувати процес, який має тільки один екст-

ремум; поліном третього ступеня - не більш двох екстремумів тощо. Лінія тренду будується 

відповідно до рівняння 

y = cо + c1x + c2x2 + c3x3 + c4x4 + c5x5 + c6x6 ,    (2) 

де коефіцієнти cо,c1,c2,...,c6 - константи, значення яких визначаються в ході побудови. 

Логарифмічна лінія тренду добре описує моделі, характеристики яких спочатку швидко 

змінюються, а потім поступово стабілізуються. Лінія тренду будується відповідно до рівняння 

y=cln(x)+b,       (3) 

де коефіцієнти b,с - константи. 

Показникова лінія тренду застосовується, якщо значення досліджуваної залежності харак-

теризуються постійною зміною швидкості (зростання чи зменшення). Лінія тренда будується 

відповідно до рівняння: 

cbxy  ,       (4) 

де коефіцієнти b,с - константи. 

Експонентний тренд використовувати тоді, коли швидкість зміни даних безупинно зростає 

або зменшується.  

Лінія тренда будується відповідно до рівняння 

cebxy  ,      (5) 

де коефіцієнти b,с - константи. 

Оцінка надійності побудованого тренду виконується на основі критерію R2 (величина 

достовірності апроксимації), який визначається за формулою 

 21
2 1 R ,        (6) 

де 1=j(yj-Yj)2; 
2

2
2
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Як видно з табл. 1 і графіка (рис. 3), для профільної лінії SVL найбільш надійним (близь-

кість значень до 1) є тренд, побудований методом поліномів 2 і 3 ступенів. Але це лише зна-

чення «за внутрішньою збіжністю». І як зазначалося вище, згідно з таким прогнозом, вже через 

5 циклів (2,5 роки) від 75 % до 90 % реперів зазнають деформацій, що перевищуватимуть «зна-

чення осадок, які характеризують зону впливу підземних гірничих робіт», що для даного про-

філю, згідно з його розташуванням маловірогідне.   
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Таблиця 1 
 

Таблиця величин достовірності апроксимації величин осідань реперів профільної лінії SVL 

 

Номери реперів Лінійний тренд 
Логарифмічний 

тренд 

Поліноміальний 

тренд 2 ступеню 

Поліноміальний 

тренд 3 ступеню 

1 2 3 4 5 

1 0,0094 0,0646 0,8157 0,9157 

2 0,5475 0,3817 0,9152 - 

3 0,9424 0,9948 0,9996 0,9278 

4 0,7657 0,7447 0,7697 0,7697 

5 0,0063 0,0007 0,1931 0,1931 

6 0,0042 0,0018 0,4682 0,4682 

7 0,5803 0,4938 0,6896 0,6896 

8 0,0049 0,0069 0,7612 0,7612 

9 0,0182 0,0116 0,1091 - 

Рис. 3. Величини достовірності апроксимації величин 

осідань реперів профільної лінії SVL 
 

Отже, який з трендів необхідно використо-

вувати при прогнозуванні деформацій денної 

поверхні на основі спостережень за деформаці-

ями реперів профільних ліній? Відповідь очеви-

дна: на різних профілях необхідно застосовува-

ти різні види трендів. Але бувають профілі, на 

яких спочатку деформації близькі до лінійного 

закону, потім - до поліноміального, а надалі - 

експонентного. Отже, необхідна система побу-

дови тренду не так сильно прив’язана до певних моделей. Такою системою, яка позиціонується 

як «model free» - вільною від моделей і є нейронні мережі (рис.4,5). 
 

  

Рис. 4. Осадки реперів профілю "SVL" за 4 цикли спос-

тережень з прогнозом на 1 цикл методом нейронних 

мереж 

Рис. 5. Осадки реперів профілю "SVL" за 4 цикли спо-

стережень з прогнозом на 1 цикл методом нейронних 

мереж з відображенням значень осадок, які характери-

зують зону впливу підземних гірничих робіт 

 

Висновки та напрям подальших досліджень. Відомо, що проблема отримання найбільш 

точного прогнозу стану земної поверхні, яка знаходиться над гірничими виробками, може бути 

вирішена тільки з вираховуванням усіх факторів, які на неї діють. На сьогодні, з появою 

комп’ютерів з великим об’ємом пам’яті та високою швидкодією, є можливість математично 

більш точно описати цей складний процес та змоделювати подальший стан об’єкту.   
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МІЦНІСТЬ ТА ЖОРСТКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

З ПОРУШЕНИМ ЗЧЕПЛЕННЯМ АРМАТУРИ ТА БЕТОНУ  
 

Наведено експериментальна теорія розрахунку згинальних елементів з порушеним зчепленням арматури та бе-

тону. На підставі результатів випробувань дослідних балок проведено апробацію відповідності цієї теорії. Приведе-

но аналіз залежності ступеню порушення зони зчеплення та її довжини на експлуатаційні характеристики дослідних 

балок.     
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На теперішній час у зв’язку зі зростаючими обсягами технічного переобладнання та рекон-

струкції існуючих будівель та споруд актуальними є питання оцінювання технічного стану кон-

струкцій об’єктів, що експлуатуються і застосування відповідних методів їх відновлення та 

підсилення. 

Досвід обстеження існуючих будівель з залізобетонними конструкціями свідчить про те, 

що одним з найбільш розповсюджених ушкоджень є порушення зчеплення арматури з бетоном, 

при цьому воно є більш характерним для масових згинальних елементів - плит та ригелів. При-

чинами порушення зчеплення є корозія арматури, відколи захисного шару бетону, порушення 

його структури внаслідок впливу температури та вологості. 

Кількісна оцінка впливу порушення зчеплення арматури з бетоном на міцність та деформа-

тивність згинальних залізобетонних елементів, з’ясовано не досить повно.   

Аналіз останніх досліджень. Існуючи методи розрахунку міцності нормальних перерізів, 

при порушенні зчеплення арматури з бетоном, виходять із співвідношення між відносною ви-

сотою стиснутої зони бетону та її граничним значенням. У випадку порушення зчеплення арма-

тури з бетоном відбувається зниження граничного значення відносної висоти стиснутої зони 

бетону, тобто ξR≤ξR. При ξ≤ξR - порушення зчеплення практично не впливає на міцність нор-

мального перерізу, при ξ≥ξR - порушення зчеплення викликає руйнування стиснутої зони 

залізобетонного елемента при напруженнях у розтягнутій менших, ніж граничні. Граничне зна-

чення відносної висоти стиснутої зони, при порушенні зчеплення арматури з бетоном визнача-

ють за формулою [2] 

,*

cRR K        (1) 

де Кс - емпіричний поправочний коефіцієнт, який визначають за виразом 
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Ступінь порушення зчеплення арматури з бетоном оцінюється коефіцієнтом 

)( FFf       (3) 

де FF ,  - площа епюри напружень в арматурі, за довжиною розтягнутої зони конструкції, 

відповідно, при порушеному та початковому зчепленні. 

Фактично залізобетонний елемент зі втратою зчеплення арматури з бетоном перетворю-

ються на статично невизначувану комбіновану систему, яка складається з самого залізобетон-

ного елемента та арматури з порушеним зчепленням, яка закріплена по кінцям. При цьому 

зчеплення арматури з бетоном може бути втрачено повністю або частково. Під частковим по-

рушенням зчеплення арматури з бетоном розуміють, для окремих стержнів розтягнутої армату-

ри, будь-яку долю від свого початкового забезпеченого значення, або будь-яку частину 

стержнів розтягнутої арматури, з повністю порушеним зчепленням, із загальної їх кількості. 

                                           
.  Валовой О.І., Єременко О.Ю., Валовой М.О., 2012 
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Перший випадок часткового порушення зчеплення арматури з бетоном, за допомогою виразу 

(3), приводять до другого випадку, тобто частину площі поперечного перерізу арматури 

розглядається як з повністю забезпеченим зчепленням, а частина що залишилася, як з повністю 

відсутнім зчепленням з бетоном. При цьому залізобетонний елемент за довжиною прольоту 

може мати декілька ділянок з порушеним зчепленням арматури з бетоном. Такий залізобетон-

ний елемент, як правило, розділяється за довжиною рядом тріщин, що утворилися у попередніх 

станах. 

Елемент за довжиною розбивається на декілька ступенів, на межі яких визначають діючи 

зусилля від зовнішнього навантаження. Кордони ступенів повинні проходити по перерізам по-

чатку та закінчення ділянок з порушенням зчеплення арматури та бетону. Оскільки на ділянках 

з порушеним зчепленням систему розглядають як таку, де взагалі відсутнє зчеплення між бето-

ном та арматурою, то залізобетонний елемент, на розглядуваній ділянці, перетворюється на 

стиснуто-зігнутий реактивною стискаючою силою (Nx) від додаткового зусилля в арматурі з 

повністю порушеним зчепленням. Розрахункова схема елемента на ділянці з повністю поруше-

ним зчепленням арматури з бетоном показана на рис. 1. 

У перерізах на кордоні ступенів, користуючись гіпотезою плоских перерізів та діаграмою 

деформування бетону і арматури, визначають жорсткість перерізу. При цьому гіпотеза плоских 

перерізів застосовується до середнього розрахункового перерізу. 

Рис. 1. Напружено-деформо-ваний стан 

розрахункового нормального перерізу з по-

рушеним зчепленням арматури з бетоном: а 

- розподілення деформацій в середньому 

розрахунковому перерізі; б - розподілення 

деформацій та напружень в перерізі з тріщи-

ною 
 
 

 Порушення зчеплення армату-

ри з бетоном робить гіпотезу плос-

ких перерізів неприйнятною для 

розподілення деформацій за висо-

тою перерізу для частини арматури з порушеним зчепленням [4]. Але розподілення деформацій 

за висотою в самому залізобетонному перерізі лінійне (рис. 2). 
Рис. 2. Розподіл деформацій в серед-

ньому перерізі а та розрахункова схема б 

залізобетонного елемента з порушеним зче-

пленням арматури та бетону 
 

Жорсткість кожної ступені за її 

довжиною приймають сталою і та-

кою, що дорівнює середньому зна-

ченню в двох суміжних перерізах 
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Невідоме зусилля Nxj в арматурі з повністю порушеним зчепленням з бетоном, на j-й 

ділянці довжиною, визначають виходячи з деформованого стану цієї ділянки комбінованої си-

стеми. Припустимо жорстке закріплення арматури без зчеплення з бетоном по кінцям ділянки.  

Нехай в певний момент часу t під впливом зовнішнього навантаження і внаслідок повзучо-

сті залізобетонний елемент, на розглядуваній ділянці, перетворюється на певну деформовану 

систему, з поворотом перерізів на кінцях та подовженням арматури, яка не має зчеплення з бе-

тоном. При цьому в залізобетонному елементі внаслідок дії реактивного зусилля в арматурі без 

зчеплення відбуваються деформації стискання, а внаслідок позацентрово-прикладеного реак-

тивного зусилля - деформації згину, протилежні деформаціям від зовнішнього навантаження. 

Рівняння сумісності осьових деформацій, статично невизначуваної комбінованої системи, на 

окремій j-й ділянці записують у вигляді 

jqbjeNbjxbjxs ttNtNt
x )()( )()()()()()(  ,    (5) 
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де jxs Nt )()(  - деформація арматури без зчеплення з бетоном від дії розтягуючого зусилля 

jxtN )( ; jxb Nt )()(  - деформація j-ї ділянки залізобетонного елемента від дії реактивного сти-

скаючого зусилля 
jxtN )( ; jeNb x

t )()(  - деформація j-ї ділянки залізобетонного елемента від дії 

моментів   sijojxjx ytytNtM  )()()(  на його кінцях унаслідок прикладання зусилля 
jxtN )( ; 

 sijo yty )(  - відстань від центру згину перерізів по кінцям ділянки що розглядається, до цент-

ру ваги арматури без зчеплення з бетоном; jqbt )()(  - деформація j-ї ділянки залізобетонного 

елемента від дії зовнішнього навантаження.  

Рівняння (5), також, можна записати у вигляді 
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де 
jj

tt 21 )(,)(   - кут повороту перерізу від зовнішнього навантаження та позацентрово-

прикладеного зусилля 
jxtN )(  з урахуванням повзучості, відповідно, на початку та в кінці j-ї 

ділянки залізобетонного елемента.  

Для малих кутів повороту перерізів, на початку та в кінці j-ї ділянки, приймають  sin . 

Згинальний елемент зі ступінчато-змінною жорсткістю замінюють еквівалентним елемен-

том сталої жорсткості 

    ,)()( jjred tEItEI       (7)  

де    jredj tEItEI )()(  - коефіцієнт приведення для j-ї ділянки.     

Постановка мети і задач дослідження. Метою експериментального дослідження була пе-

ревірка, приведеної вище, теорії розрахунку напружено-деформованого стану залізобетонних 

конструкцій [4] з розповсюдженими експлуатаційними ушкодженнями – порушення зчеплення 

арматури з бетоном в прольоті при жорсткій та податливій анкерові арматури в бетоні по 

кінцям. Дослідження впливу ступеню порушення зчеплення арматури з бетоном на характер 

тріщиноутворення згинальних залізобетонних елементів та на їх несучу здатність. 

Методика досліджень. З огляду на означену мету було проаналізовано експериментальні 

дані отримані дослідниками [4,5], які займалися питаннями аналізу роботи згинальних еле-

ментів з недостатнім зчепленням арматури з бетоном. Експериментальні дані були узагальнені 

та проаналізовані.  

Результати досліджень. Дослідження роботи згинальних елементів з недостатнім зчеп-

ленням арматури з бетоном проводилося на підставі експериментальних випробувань залізобе-

тонних балок прямокутного перерізу 150×270×3000 мм. Порушення зчеплення арматури з бе-

тоном імітувалося шляхом нанесення на поверхню арматури пластиліну шаром товщиною 5 

мм, за довжиною заданої ділянки, пропорційно прийнятому в досліді ступеню порушення зчеп-

лення [4].   

Дослідні балки випробовувалися за однопрольотною балочною схемою навантаженою 

двома зосередженими силами, які прикладалися в третинах прольоту.  

Руйнування балок відбувалося за нормальним перерізом у зоні чистого згину. Балка за від-

сутності зчеплення арматури з бетоном перетворювалася на систему бетонних блоків, які були 

пов’язані між собою розтягнутою арматурою. Деформація арматури без зчеплення з бетоном, 

не підкоряється лінійному закону розподілу за висотою перерізу. Невідповідність збільшувала-

ся зі збільшенням довжини ділянки з порушенним зчепленням та ступенем порушення зчеп-

лення (рис. 3).  

При цьому була відсутня пряма залежність між шириною розкриття конкретної тріщини та 

згинальним моментом. У той же час, середнє значення ширини розкриття для всіх тріщин на 

ділянці з порушеним зчепленням арматури з бетоном, весь час збільшувалося зі збільшенням 

навантаження. Також відбувалося збільшення відстані між нормальним тріщинами та зростан-

ня ширини їх розкриття з підвищенням ступеню порушення зчеплення арматури з бетоном [4].  
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Рис. 3. Розподіл середніх деформацій за висотою 

перерізу дослідних балок з порушеним зчепленням 

арматури з бетоном 

 

Проведені дослідження показали відсу-

тність зв’язку між порушенням зчеплення 

арматури з бетоном та несучою здатністю 

дослідних балок. Останнє пояснюється не-

достатньою довжиною експериментальних 

балок, яка  не дозволила забезпечити більшу 

довжину ділянки арматури з порушеним 

зчепленням.  

Результати співставлення теоретичних 

даних ширини розкриття тріщин та несучої 

здатності експериментальних балок, розра-

хованими на підставі наведеної вище теорії 

розрахунку, з дослідними, показали за-

довільну їх точність (у межах 9 %) [4]. 

Основні висновки. Експериментальні 

досліди показали, що: 

Ступінь порушення зчеплення арматури з бетоном збільшує відстань між нормальними 

тріщинами та ширину їх розкриття; 

Збільшення довжини ділянки з порушеним зчепленням практично не впливає на відстань 

між нормальними тріщинами в зоні чистого згину, але збільшує ширину їх розкриття; 

Довжина експериментальних балок не дозволила повністю дослідити зв'язок між несучою 

здатністю балок та порушеним зчепленням арматури з бетоном; 

Наведена методика розрахунку показала в цілому задовільну збіжність з експеримен-

тальними даними. Для оцінки її надійності щодо визначення несучої здатності реальних кон-

струкцій, необхідні додаткові експериментальні дослідження.     
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ных и количественных параметров разделительных процессов обогатительного передела - основные 

направления решения задачи повышения энергоэффективности производства и снижения себестои-

мости продукции. На стадии рудоподготовки, а также последующего обогащения, технико-

экономические показатели процесса во многом зависят от качества классификации перерабатываемо-

го сырья в гидроциклоне. Оптимизацию качественных и количественных характеристик слива гидро-

циклона обеспечивает автоматизированное управление технологическим процессом. Современные 

модели гидродинамики многофазных сред, возросшие возможности вычислительной техники, при-

менение высокоточных и малоинерционных средств комплексного контроля состояния технологиче-

ского оборудования и параметров пульпы могут быть положены в основу разработки соответствую-

щей системы управления. Физико-механические и минералогические характеристики сырья вносят 

свои коррективы в процесс классификации. 

Анализ исследований и публикаций. В работе [1] проведено численное исследование 

структуры течения и сепарационных процессов в гидроциклоне с учетом турбулентности пото-

ка и турбулентной диффузии частиц, на основе уравнений Навье-Стокса. На основе уравнений 

Рейнольдса в работе [2] выполнено исследование структуры течения в гидроциклоне с исполь-

зованием различных моделей турбулентности. 

Теоретический анализ сепарации измельченной руды в гидроциклоне при различных ре-

жимах поведения твердой фазы, исследование влияния содержания твердой фазы и ее грануло-

метрического состава на классификацию выполнено в работе [3]. Кроме того, исследованы не-

стационарные процессы, происходящие в гидроциклоне вследствие флуктуации концентрации 

твердой фазы на выходе из подводящего патрубка. 

В работе [4] проанализированы физико-механические и минералогические особенности 

железной руды, обуславливающие работу аппаратов обогатительного передела. Отмечается, 

что основная задача управления работой гидроциклона заключается в установлении и поддер-

жании режима разделения, обеспечивающего необходимую для эффективного раскрытия по-

лезного компонента гранулометрическую характеристику измельченного материала.  

Однако существующие модели классификации руды в гидроциклоне не в полной мере учи-

тывают влияние турбулентного движения сильнозакрученных многофазных потоков на его се-

парационные характеристики, что негативно влияет на технико-экономические показатели все-

го технологического процесса обогащения. 

Цель исследований. Анализ и коррекция моделей гидродинамики многофазного турбулентного 

потока пульпы в гидроциклоне с учетом физико-механических характеристик железорудной пульпы 

в процессе синтеза адаптивной системы автоматизированного управления (САУ).  

Изложение материала и результаты. В реальных условиях обогатительной фабрики про-

исходят достаточно быстрые изменения свойств и состава пульпы, поступающей на классифи-

кацию, также изменяются условия протекания самого процесса. Это вызвано многими факто-

рами: колебанием качества и количества измельчаемого сырья, характеристиками и концентра-

цией твердой фазы пульпы, состоянием оборудования, перепадами давления и др. 

Таким образом, как для синтеза математической модели, ее параметризации, идентифика-

ции функций, так и для расчета системы автоматического регулирования, существует необхо-

димость быстрого и точного получения и учета информации о динамике изменения физико-

механических характеристик пульпы и ее движения в гидроциклоне.  

Современной основой для расчетов гидроциклонов могут служить методы механики 

сплошных сред и вычислительной математики с привлечения полных уравнений гидромехани-

ки (уравнений Навье-Стокса), уравнений турбулентного движения сильнозакрученных много-

фазных потоков, механики межфазного взаимодействия с последующей интеграцией получен-

ных моделей в САУ. 

Уравнение движения одиночной частицы в форме Буссинеска-Бассе-Озеена, как комбина-

ция уравнения Навье-Стокса, движения несущей среды, с выражением для силы присоединен-

ных масс и с законом движения может быть представлено в следующем виде 
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где gVFG


  - сила тяжести, FF


 - сила Факсена, SF


 - сила Саффмана, MF


 - сила Магнуса, 

mF


-сила присоединенных масс при ускоренном движении, BF


- сила Басе, характеризующая 
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предысторию движения.  

Взаимодействие частиц между собой, на основе предположений классической теории удара, с 

учетом импульса и частоты столкновений между собой определяется выражением 
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где FD - сила сопротивления, Fa - выталкивающая сила.  

Проведенный анализ стохастического (диффузионного) переноса частиц вследствие удар-

ного взаимодействия показывает, что ударное рассеяние частиц в потоке оказывает пренебрежи-

мо малое влияние на распределение массы дисперсной фазы (порядка 10-9-10-18 м5/кгс). Сделан 

вывод, что соударения частиц существенным образом определяют их скорость осаждения в воз-

душной среде и практически не влияют на процесс седиментации в жидкости [6]. 

В гидроциклоне имеет место ударное взаимодействие частицы с его стенкой в процессе 

классификации рудной пульпы. Параметром, характеризующим столкновения является не чис-

ло Рейнольдса, а число Стокса  /pnp dStk  , являющееся отношением силы инерции части-

цы к силе внутреннего трения (плотность частицы, диаметр частицы, динамическая вязкость 

жидкости и скорость частицы). При низких значениях Stk не происходит отскока частицы, так 

как упругая энергия переходит в деформацию частицы, а затем полностью рассеивается в жид-

кости. При значениях Stk выше некоторого критического переходного значения Stk* частица 

совершает отскок от стенки. Примечательно, что Stk* слабо зависит от упругих свойств мате-

риалов стенки и частицы. Зависимость, которую можно использовать при моделировании про-

цесса столкновения твердых частиц в газе или жидкости при численном моделировании двух-

фазных потоков имеет следующий вид 

  29.3

max ))043.0exp(1( StkStkfee 
.    (4)  

Анализируя траектории частиц после удара со стенкой гидроциклона отметим, что для ча-

стиц крупностью менее <500 мкм, движущихся в водной среде со скоростью равной скорости 

седиментации, первое соударение со стенкой является и последним [5]. Следует отметить, что 

вследствие увеличения времени пребывания частиц крупностью более 500 мкм в гидроциклоне 

несколько снижается его производительность по пескам за счет удлинения траектории дви-

жения этих частиц.  

В сильнозакрученных потоках гидроциклона при определенных условиях возникают воз-

мущения из-за перепадов давления, зависящих от колебаний плотности поступающей пульпы, 

подсоса воздуха через разгрузочные отверстия, возникновения воздушного столба в приосевой 

зоне и т.д. Малые возмущения, затухающие со временем, дают возможность точного решения 

уравнений движения вязкой жидкости при корректно сформулированных начальных и гранич-

ных условиях, которые должны формально существовать при любых числах Рейнольдса. Но 

когда возмущения возрастают со временем, движение жидкости становится неустойчивым и 

фактически не может существовать. Таким образом, потеря устойчивости течения способствует 

возникновению турбулентности, которая приводит к более равномерному распределению ча-

стиц всех размеров в гидроциклоне и, как следствие, ухудшению качества сепарации. 

Основная проблема моделирования турбулентности связана с определением напряжений 

Рейнольдса, которые появляются в уравнениях движения осредненного течения. Наиболее рас-

пространенным подходом к моделированию напряжений Рейнольдса является гипотеза Бус-

синеска. В соответствие с этой гипотезой напряжения Рейнольдса линейным образом связаны с 

градиентом осредненной скорости, а в качестве коэффициента пропорциональности выступает 

коэффициент турбулентной вязкости [7]. 

Отличительная особенность турбулентных течений заключается в том, что все характери-

стики потока пульсируют случайным образом на фоне своих средних значений. Поэтому для 

математического исследования турбулентного течения его мгновенные характеристики пред-

ставляют как сумму осредненного и пульсационного движения. Уравнение турбулентной диф-

фузии частиц в этом случае 
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где Мр - массовая концентрация, p


- абсолютная скорость дисперсной фазы, ,р - плотность 

несущей и дисперсной фазы, 

Турбулентный диффузионный поток частиц описывается выражением [8] 

ppppppp Mgrad
k

M


 ''''


 ,     (6) 

где k/- период турбулентной пульсации (отношение кинетической энергии к скорости ее дис-

сипации);  - фактор отображающий инерционность частиц, зависящий от масштаба турбу-

лентности (размера энергосодержащего вихря) 23kL  , турбулентного числа Рейнольдса 

 pt dkRe , размера частиц и режима обтекания. 

В случае турбулентного режима течения уравнение сохранения массы дисперсной среды 

после осреднения по Рейнольдсу приобретает вид уравнения диффузии  
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Это уравнение описывает конвективный перенос частиц осредненным потоком и турбу-

лентную диффузию (стохастическое движение частиц вследствие турбулентных пульсаций). 

Результаты численных расчетов показывают, что коэффициент турбулентной диффузии для 

мелких частиц достаточно высок и частицы переносятся турбулентным потоком также, как и 

жидкость, малые турбулентные пульсации приводят в движение лишь мелкие частицы, однако 

с увеличением tRe  в движение приходят все более крупные частицы. С дальнейшим увеличе-

нием размера частиц их подвижность резко ослабевает. Если размеры частиц превышают раз-

меры энергосодержащих вихрей dp>L, то частицы не переносятся потоком. Таким образом, 

крупные частицы не могут диффундировать, несмотря на высокий уровень турбулентности.  

Совокупные уравнения сепарации (закон сохранения и баланс сил) рудной пульпы в гид-

роциклоне имеют вид [9] 
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где m= m(x,t) - доля твердого в пульпе в точке (х), mconst; =(l,,x,t) - функция фракционного 

состава в точке (х,t); х =х(l,,x,t) - средняя скорость частицы (l,) в точке (x,t) в направлении 

сепарации х, м/с; ац = 
цбокр FR  12

центробежная сила, Н/м3; ацFa ~~   - центробежно-

архимедова сила, Н/м3;  
Dcp dtdmm  )1( - средняя плотность постели в точке (x,t), 

т/м3; 
2/)( ll ссопр    - коэффициент внутреннего трения (сопротивления), с/м2; SQисхcp /  - 

средняя радиальная скорость оттока от стенки пульпы, м/с, равная отношению объемного по-

тока пульпы в гидроциклон Qисх (м3/с) к площади боковой поверхности S (м2); kград(l) - коэффи-

циент градиентной силы, Н/м2. 

Решение при достаточно большом времени сепарации Т, которое характеризует фракцион-

ный состав по глубине постели к моменту окончания сепарации, имеет вид 

 )exp()exp(:)exp(),(),,,( 1111
верхдноисхпред xADxADxADlhADTxl    ,   (9) 

где )(/()( laA сопрпульпыцcp    - коэффициент «сноса», м/с, зависящий от l и  частиц и 

равный скорости частиц в отсутствие градиентной силы kград = 0; h = xдн о- xверх - толщина посте-

ли, м; D=kград(l)/сопр(l) - коэффициент диффузии, м3/с.  

Сепарационная характеристика гидроциклона при этих допущениях получается в виде [9] 
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Величина хр определяется отношением потоков слива Qсл и песков Qпес 

))( слпесслвеpхдновеpхp QQQxxxx  .     (11) 
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В частном случае сырья с частицами постоянной плотности =о=const гидроциклон рабо-

тает как классификатор про крупности l. Одномерная сепарационная характеристика при сток-

совом сопротивлении и хр в середине постели принимает вид 

    , )()4(5,05,0/)()4(5,05,0)( 221221
pcpcпульпыцсл llDhblthlaDhthl     (12)  

где b= aц(o-пульпы)/c; blp p
c  - крупность разделения. 

В другом случае узкоклассифицированного питания l=lо=const гидроциклон работает как 

сепаратор по плотности с характеристикой 

     , /)(5,05,0/)()4(5,05,0)( 22
0

1
cpoцcpcпульпыцсл lhathlaDhthl   

 (13) 

где р = -пульпы + срс/ )( 2

0laц - плотность разделения. 

Величины крупности разделения lр и плотности разделения р в двух последних для сл 

формулах найдены для частного случая Qсл = Qпес, т.е. хр находится в середине постели [9].  

В работе [4] показано, что действие радиационного давления высокоэнергетического уль-

тразвука на поток рудной пульпы подобно действию центробежной силы, что позволяет вы-

полнить моделирование поведения частиц твердой фазы в гидроциклоне.  

Сила радиационного давления, представленная через полные и дифференциальные сечения 

рассеяния и поглощения ультразвуковой волны на частицах определяется выражением 

)(  spcIФ  ,       (14) 

где I - интенсивность падающей волны; c - скорость ее распространения; 
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Для сферических частиц радиуса r дифференциальное эффективное сечение рассеяния 
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  TTа  т,ст - плотность частицы и скорость уль-

тразвука в материале частицы; , c - плотность среды и скорость ультразвука в ней.  

На высоких частотах p<<s, поэтому 
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Характер изменения концентрации частиц и распределения их по крупности в поле высо-

коэнергетического ультразвука зависит от плотности самих частиц, частоты и интенсивности 

воздействующего излучения [4]. Концентрация частиц nr(Z,t) радиуса r на глубине Z в момент 

времени t 
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В этом уравнении Vr(Z,t) - скорость смещения частицы радиуса r с координатой Z в ультра-

звуковом поле. Скорость направлена вдоль оси z, т.е. перпендикулярна потоку пульпы. Интен-

сивность ультразвуковой волны I изменяется по экспоненциальному закону (первоначальное зна-

чение Io), коэффициент ее затухания  зависит от частоты ультразвука o. С учетом анализа, вы-

полненного в работе [4], концентрация частиц nr(Z,t) определяется по формуле 
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где   0),0(  ,)0,( o  tnnZn rr - начальные и граничные условия; 
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a  т,ст - плот-

ность частицы и скорость ультразвука в материале частицы; ,с - плотность среды и скорость 

ультразвука в ней.  

Приведенные выражения были использованы при моделировании процесса классификации 
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частиц измельчённой руды в гидроциклоне и вычисления его сепарационной характеристики. 

Полученные модели гидродинамики и сепарационных характеристик дают достаточно точное 

представление о процессах происходящих в многофазных, сильнозакрученных, быстроизменя-

ющихся потоках гидроциклона. Применение данных моделирования при расчете параметров 

гидроциклонов позволяет выполнить оптимизацию характеристик технологического оборудо-

вания и предоставляет возможность перехода на качественно более высокий уровень в разра-

ботке систем управления процессом классификации. Следует также отметить, что для такого 

моделирования вводится ряд допущений для упрощения расчетов в определенной мере идеали-

зирующие процесс. 

Выводы. Коррекция моделей гидродинамики многофазного турбулентного потока гидро-

циклона с учетом особенностей гранулометрического состава и других свойств железорудной 

пульпы способствует получению более точного решения задачи. Для синтеза математической 

модели гидроциклона, ее параметризации и эффективного использования в системе автомати-

ческого регулирования, существует необходимость быстрого и точного получения информации 

о динамике изменения гранулометрического состава твёрдой фазы пульпы с оценкой степени 

раскрытия полезного компонента.  

Перспективы использования силы радиационного давления высокоэнергетического ультра-

звука для построения модели классификации измельчённой руды в гидроциклоне, обусловлены 

требованием формирования адекватного по быстродействию и точности управляющего воздей-

ствия с учетом времени пребывания частиц в гидроциклоне, а также определенной аналогией 

пространственного разделения частиц твердой фазы пульпы в поле центробежных сил гидро-

циклона с их поведением под действием сил радиационного давления мощного ультразвука.  
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Известно, что основным 

фактором, определяющим развитие и эффективность карьерного транспорта, является постоян-

ное ухудшение горно-технических условий разработки месторождений. Когда в конце 60 х го-

дов прошлого века увеличение глубин карьеров на горно-добывающих предприятиях Мини-

стерства черной металлургии вызвало ухудшение экономических показателей, окончательно 

сформировалось направление геотехнологии с конвейеризацией транспортирования взорван-

ных скальных горных пород - циклично-поточная технология (ЦПТ). 

Применение ЦПТ рассматривалось как основное направление решения транспортной про-

блемы глубоких карьеров, способное помочь выйти из сложившейся кризисной ситуации. При 

этом ориентировались на мировой опыт использования ленточных конвейеров для подъема 

горной массы из карьеров. 

По данным зарубежных источников и украинской производственной статистики, примене-

ние конвейерного транспорта обеспечивает значительное снижение расходов на энергоносите-

ли (на 65-70 %), дизельное топливо (47-55 % по удельным показателям) и еще более проявляет-

ся повышение производительности труда (затраты на рабочую силу уменьшаются на 80-93 %). 

Анализ исследований и публикаций. Учитывая вышеприведенные факторы, следует от-

метить, что одним из наиболее рациональных направлений в данной ситуации было бы измене-

ние технологических схем разработки железорудных месторождений в направлении использо-

вания существующего в карьере комплекса горно-транспортного оборудования для параллель-

но осуществляемой добычи нескольких видов минерального сырья попутно с добычей основ-

ного - железной руды [1]. 
Идея использования комплексов ЦПТ для разработки нескольких видов сырья не нова. Еще 

Б.Н. Тартаковский и другие ученые [2-3] неоднократно выдвигали ее. Однако в 70-х и 80-х го-

дах проблема не стояла так остро, а сейчас отсутствие научно обоснованных прогрессивных 

технических и технологических решений по комплексному использованию горнотранс-

портного оборудования является важнейшим фактором, сдерживающим развитие ЦПТ, и, са-

мое главное, снижающим эффективность использования комплексов ЦПТ, действующих в 

настоящее время. 

Цель работы. В настоящее время - по мере приближения рудных карьеров к граничным 

глубинам - существующие комплексы ЦПТ будут иметь все больший резерв производительно-

сти, который предлагается использовать для попутной добычи строительных и других товар-

ных горных пород. При этом авторами предлагается на основании разработанной системы ран-

жирования по приоритетности нескольких видов сырья при переходе рудного карьера на не-

сколько видов продукции (диверсификация продукции при конверсии рудника), использовать 

для формирования параллельных нерудных грузопотоков начинающие появляться и постепен-

но увеличивающиеся в перспективе пульсации в загрузке ЦПТ рудой. Главной особенностью 

при этом является то, что параллельные грузопотоки имеют общий канал - на участке конвей-

ерных трактов ЦПТ, что и закладывается в оптимизационную модель как доминанта. 

Материалы и результаты исследований. В настоящее время комплексы ЦПТ в желе-

зорудных карьерах остаются главными транспортными каналами в их рудных грузопотоках. 

При этом интенсивность и степень загрузки этих каналов остаются достаточно высокими, что 

видно из табл. 1. 
Таблица 1 

Фактические объемы перевозок с применением конвейерного транспорта  

на железорудных карьерах Украины (1990-2010 гг.) 
 

  

Годы 

1990 1995 1997 1998 2000 2005 2010 

Украина 138,6/177,2 66,3/207,5 78,2/ 85,7/ 91,1/ 90,5/257,7 –/261 

руда 113,9 63,3 68,1 69,7 78 72,2 – 

вскрыша 24,7 3 10,1 16,1 13,1 18,3 – 

ИнГОК 33,0/ 34,6 24,6/ 34,7 25,27 25,9 27,6/35,2 33,9/ 34,7 –/35,0 

руда 33 24,6 16,1 10,6 27,6/35,2 – – 

вскрыша – – 15,12 16,44 – – – 

ЮГОК, всего, 24,6/20,0 11,9/20,0 – – 17,6/34,0 17,4/34,0 –/34,0 
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руда 24,6/20,0 11,9/20,0 – – 17,6/34,0 17,4/34,0 – 

вскрыша – – – – – – – 

НКГОК 28,1/31,1 10,4/46,5 12,6 10,3 15,0/56,5 /56,5 –/56,5 

СевГОК 23,1/32,9 8,2/47,3 11,2 8,5 ,05/72,5 9,6/72,5 –/76,0 

руда 15,9 7,44 6,39 – 5,22 7 – 

вскрыша 7,2 0,76 0,6 – 0,83 2,6 – 

ЦГОК 17,05/28,0 5,3/28 7,4/28 8,8/28 10,8/28,0 10,4/28,0 –/28,0 

руда 5 4,07 5,4 5,3 5,6 5,7 – 

вскрыша 12,05 1,23 2 3,5 5,2 4,7 – 
 

Анализ доступной информации о составе и состоянии технологических комплексов на гор-

норудных предприятиях позволяет сделать выводы о том, что, при соответствующей их модер-

низации, имеются реальные предпосылки использования существующих комплексов ЦПТ для 

последовательного цикличного транспортирования разнотипного минерального сырья ими, при 

формировании параллельных грузопотоков на участках: добычные забои - внутрикарьерные 

накопительные склады. Что касается последнего, то, как видно из выполненного авторами ста-

тистического анализа, недостатка в мобильных, высокопроизводительных и высокоадаптивных 

технических средствах нет, главным препятствием для реализации имеющихся на большинстве 

ГОКов потенциальных возможностей до недавнего времени было отсутствие на них необходи-

мых для этого средств. В последние же годы ситуация радикально изменилась в лучшую сто-

рону, и рассматриваемые мероприятия становятся вполне реальными не только технически и 

организационно, но и в инвестиционном отношении. 

«Комплексным проектом поэтапного развития горных работ и переработки минерального 

сырья до конца отработки Ингулецкого месторождения» (ГП «Кривбасспроект», 04237-

1211/1110-1-ПЗ, 2006г.) производительность ИнГОКа по железорудному концентрату преду-

смотрена в 14 млн т/год, для обеспечения чего были выделены проектные периоды отработки 

карьера (2006-2011 гг., 2012-2016 гг., 2017-2021 гг., 2022-2026 гг., 2027-2031 гг., 2032-2036 гг., 

2037-2041 гг., 2042-2046 гг., 2047-2054 гг.). При принятом режиме горных работ добыча руды в 

карьере может производиться до 2054 года. При этом указанная производительность сохранится 

до 2022-2027 года, после чего начнется ее планомерное снижение, связанное с постановкой 

верхних горизонтов карьера в конечное положение и соответственно сокращение активного и 

общего фронтов работ по руде и вскрыше. Скорость углубки карьера по периодам принята 5-7,5 

м/год. 

После построения ряда последовательных положений горных работ карьера, были подсчи-

таны запасы руды по разновидностям и объем вскрыши, в интервалах между этими положени-

ями. Показатели карьера по периодам приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Показатели карьера ИнГОКа по периодам работы 
 

Периоды, 

года 

Извлекается всего за период 
Среднегодовая 

производительность 
Эксплуатационный коэффициент 

вскрыши 
руда, тыс.т вскрыша, тыс. м3 руда, тыс.т вскрыша, тыс. м3 

2006-2011 207 000 82 800 34 500 13800 0,4 

2012-2016 170 000 68 100 34 000 13620 0,4 

2017-2021 164 000 66 075 32 790 13215 0,4 

2022-2026 115 000 36 000 23 000 7200 0,31 

2027-2045 390 865 70 375 20 000 3910 0,18 
 

Из таблицы видно, что годовая производительность карьера уменьшается в связи с тем, что с 

глубиной в отработку вовлекаются более богатые руды и для получения заданной производи-

тельности по концентрату, необходимо извлекать их меньше. Комбинат сможет стабильно про-

изводить 14 млн. т концентрата в год до 2022 г. После 2022 года происходит выбытие производ-

ственной мощности карьера, что связано с уменьшением активных фронтов по полезному иско-

паемому т.к. верхние горизонты северного борта и южный борт достигают предельного положе-

ния. На оставшихся в работе горизонтах не обеспечивается необходимая длина активного фрон-

та добычных работ. 

Для достижения высоких показателей работы ЦПТ резервируют транспортные и экскава-

ционные средства цикличного действия или организуют их работу по спецграфику, применяют 
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компенсационные и буферно-демпфирующие внутрикарьерные склады на внутрикарьерном 

перегрузочном пункте и др.  

При этом задача оптимизации транспортной работы при изменяющихся мультипродукто-

вых грузопотоках разбивается на несколько подзадач: 

минимизация времени простоев конвейеров; 

минимизация транспортных расходов доставки сырья до перегрузочных устройств; 

определение рационального количества складов и их расположение. 

Для решения первой задачи используется следующий подход. Конвейерная транспортная 

система рассматривается как система массового обслуживания с приоритетами. Каждому виду 

сырья, находящемуся на складе, присваивается определенный приоритет. Самый высокий при-

оритет имеет основной вид продукции - железная руда. В качестве приоритетов могут исполь-

зоваться экономические или статистические критерии. Возможность транспортирования опре-

деленного количества сырья будем называть заявкой. Объем заявки определяется технологиче-

скими особенностями производства (например, тыс. т. 

Для повышения эффективности использования транспортной системы используется парал-

лельная обработка и, в зависимости от свойств заявок, обслуживание по приоритету. Заявки 

образуют поток интенсивностью λ, поступают через случайные временные интервалы, дли-

тельность облуживания также случайна.  

На рис. 1 представлена возможная топология системы. 

Если в системе имеются за-

явки двух приоритетов, то на 

распределение потока низкопри-

оритетных заявок будет влиять 

поведение приоритетных пото-

ков. 

В зависимости от топологии 

сети, пропускных способностей 

и ограничения конвейеров опре-

деляют, какие доли исходных 

потоков по каким путям проходят, минимизируя общее среднее время задержки при прохожде-

нии через систему обслуживания, с учетом: N - количества обслуживающих приборов; γ - пол-

ного внешнего потока, поступающего в систему (заявка/с); Ckl - пропускной способности кон-

вейера kl (заявка/с); fkl - искомого потока, приходящего по линии kl (заявка/с)  
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Номер транспортирующего устройства определяют нахождением оптимального значения fkl  

при минимизации среднего времени пребывания заявки в подсистеме из соотношения 

 
Предлагается для каждого потока, в зависимости от приоритета, выбор транспортирующе-

го устройства по минимальному значению соотношения  

 
где nkl - число заявок, находящихся в очереди в транспортирующем устройстве kl; ρkl=fkl/Ckl - 
коэффициент загрузки конвейера kl. Производная задержки по потоку может быть интерпрети-
рована как период остаточной занятости конвейера, во время транспортирования остатков 
предыдущей заявки. 

Для транспортной сети с приоритетами, топологию которой разработали авторы, интерпре-
тация задачи для узлов А и В, когда имеются два параллельно работающих конвейера и транс-
портируются потоки интенсивностью λ1 и λ2 основного сырья, подается третий поток λ3, заявки 
которого имеют меньший приоритет - сопутствующее сырье, заключается в распределении по-
тока так, чтобы минимизировать время задержки и простоя конвейера.  
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Рис. 1. Топология рассматриваемой системы 
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Среднее время, проводимое заявкой определенного приоритета в очереди, учитывая 

предыдущие соотношения, определяется по формуле: 

 
где xi - первый момент времени обслуживания требования из класса i; x2

i - второй момент вре-

мени обслуживания требования из класса i; xi λi=ρi - коэффициент использования потока i-го 

приоритета (коэффициент загрузки); λi - интенсивность поступления заявок i-го приоритета; p – 

значение приоритета, чем больше значение, тем выше приоритет. 

В случае с двумя приоритетами, для заявок с низким приоритетом, с учетом того, что вре-

мя обслуживания для обоих приоритетов распределено одинаково и описывается экспоненци-

альным распределением, среднее время, проводимое заявкой в перегрузочном устройстве и на 

транспортном устройстве, находится по формуле 
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где j - номер конвейера. 

По аналогии с выражением (1) для низкоприоритетного трафика γnp функция, минимизи-

рующая общее среднее время задержки для низкоприоритетных заявок 
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Вторая часть задачи заключается в минимизации расходов на транспортировку склад-
перегрузочное устройство. 

Пусть і - количество складов (складом также необходимо считать местонахождение основ-
ного вида сырья); j - виды сырья, находящегося на складах; учитываются также - приоритет и 
расстояние от склада до перегрузочного устройства. Тогда задачу минимизации можно сфор-
мулировать как транспортную задачу линейного программирования 
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Выводы. Ингулецкое месторождение характеризуется высокой петрографической ком-
плексностью, ИнГОК имеет широкий спектр технических средств для организации муль-
тиструктурных грузопотоков даже в стесненных условиях. Но для оценки эффективности воз-
можной конверсии ГОКа знания горно-технологических условий и потребительских характери-
стик потенциальной нерудной продукции недостаточно. Для этого необходим более глубокий 
системный анализ и разработка адекватных математических моделей, позволяющих оценивать 
целесообразность и эффективность перестройки структуры и пространственно-временной ор-
ганизации грузопотоков. Что же касается технологической составляющей в таком системном 
подходе относительно ИнГОКа, то здесь очевидно, что до 2022 г. реальные возможности осу-
ществить данную идею в его карьере с вовлечением в транспортировку нерудной попутной 
продукции ЦПТ являются весьма ограниченными без серьезных изменений принятых проектов.  

Однако, после 2027 г. это становится целесообразным и заключается в изменении структу-
ры существующих грузопотоков с минимальными их модификациями. 
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Изложены основные принципы формирования пространственно-временной модели нелинейных динамических 

объектов обогатительного производства на основе структуры с распределёнными параметрами.  
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Повышение качества 

моделирования и идентификации нелинейных динамических объектов обогатительного 

производства, представленных структурами с распределенными параметрами, имеет опреде-

ляющее значение для формирования эффективного автоматизированного управления 

технологическим процессом 

Анализ исследований и публикаций. Структуры с распределенными параметрами 

успешно используются для моделирования ODE процессов [1-4]. Часто применяется подход, 

основанный на представлении нелинейных объектов управления в виде модели Гаммерштейна 

[2]. В работе [3] предложено использовать модель DPS для линейной системы с распределен-

ными параметрами. 

Для традиционной модели Гаммерштейна используются различные методы анализа. 

Например, известен алгоритм, основанный на оценке наименьших квадратов и сингулярном 

разложении (LSE-SVD), предложенный для систем Гаммерштейна-Винера [4]. Алгоритм осно-

ван на использовании базисных функций для представления линейный и нелинейной частей. 

При известных условиях этот алгоритм позволяет получить достаточно высокое качество моде-

лирования. Однако, при наличии немоделируемой динамики он работает неудовлетворительно.  

Цель исследований. Целью выполненной работы является решение задачи повышения 

качества математического описания нелинейных динамических объектов обогатительного 

производства на основе пространственно-временной декомпозиции модели Гаммерштейна с 

распределёнными параметрами.  

Изложение материала и результаты. В работе [5] предложена компактная теория процес-

сов обогащения полезных ископаемых, основанная на понятиях о фракционном составе мине-

рального сырья и сепарационных характеристиках обогатительных аппаратов. Для количе-

ственной оценки минеральных продуктов вводятся понятия распределения минеральных ча-

стиц () и полезных компонентов () по фракциям с различными физическими свойствами , 

а для количественной оценки аппаратов и схем - сепарационные характеристики (), оценива-

ющие извлечение  узких минеральных фракций в продукты. 

Для моделирования процесса формирования фракционных характеристик, например, рас-

пределения полезного компонента по фракциям крупности измельчённой руды, технологиче-

скими агрегатами обогатительного производства будем использовать структуру Гаммерштейна 

с распределёнными параметрами. 

Структура распределенной системы Гаммерштейна показана на рис. 1. Система состоит из 

статического нелинейного элемента mm RRN  :)( , соединённого с распределенной линейной 

структурой с передаточной функцией )1)(,( mqxG   [4]  

)(),(),( tvqxGtxy  ,      (1) 

где t - переменная времени; x - пространственная переменная, определенная на области ; q - 

оператор сдвига.  

Зависимость входа - выхода этой системы определяется выражением 
)((),(),( tuNqxGtxy   ,      (2) 

где u(t)Rm - временной вход; y(x,t)R - пространственно-временной выход.  

                                           
.  Моркун Н.В.,  2012 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 59 

Предположим, что передаточная функция G(x,q) представлена посредством бесконечного 

число ортогональных пространственных базисных функций 
1)}({ ii x  

)()(),(
1

qGxqxG i
i

i




 ,       (3) 

где )(qGi (1×m) - передаточная функция традиционной системы Гаммерштейна.  

 Тогда реальная распределённая система Гаммерштейна может быть получена на основе 

традиционной посредством пространственно-временной декомпозиции. Аналогичный подход 

может быть использован и для модели Винера. 

Будем полагать, что распределенная си-

стема Гаммерштейна управляется m управ-

ляющими воздействиями u(t) с определен-

ным пространственным распределением, а 

выход измеряется в N пространственно ло-

кализованных точках x1,..,xN. Для точного 

моделирования и управления структурой с 

распределёнными параметрами бесконеч-

ной размерности необходимо бесконечное 

число управляющих воздействий и датчи-

ков по всему пространству. В реальных условиях может использоваться ограниченное число 

управляющих воздействий и датчиков, которое зависит от сложности процесса, желательной 

точности моделирования и управления, физических, стоимостных факторов и т.д. Задача моде-

лировании состоит в том, чтобы идентифицировать нелинейную пространственно-временную 

модель усечённой размерности из данных входа t
itu 1)}({  и выхода 

tN
jitxy ,

1,)},({  , определяемых 

на временном интервале L. 

Как показано на рис. 2 процедура моделирования содержит две стадии [6].  

Первая стадия включает пространственно-

временную декомпозицию на основе метода 

главных компонент PCA, а на второй произво-

дится идентификация традиционной модели Гам-

мерштейна (включая структуру и параметры). 

Используя пространственно-временной синтез, 

такая модель позволяет восстановить простран-

ственно-временную динамику всей системы. 

Допустим, что осуществляется однородная 

выборка во времени и пространстве выхода про-

цесса 
LN

jitxe ,
1,1)},({  . С использованием ряда Фурье пространственно-временная переменная 

y(x,t) может быть представлена бесконечным числом ортонормированных пространственных 

базисных функций 

)()(),(
1

tyxtxy i
i

i




 .       (4) 

Поскольку пространственные базисные функции ортонормированы, т.е.  

)(1    ),(0)()(())(),(( jiorjidxxxxx jiji   ,    (5) 

временные коэффициенты могут быть вычислены следующим образом [4,6]  

.,...,1)),,()(()( nitxyxty ii         (6)  

Практически это приводит к усечению размерности 
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где yn(x,t) обозначает аппроксимацию n-го порядка. Таким образом, усечение конечного поряд-

ка G(x,q) дает 
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Рис. 1. Структура модели Гаммерштейна 

с распределенными параметрами 

Рис. 2. Декомпозиция распределенной 

системы Гаммерштейна на основе метода PCA 
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Главная проблема использования пространственно-временной декомпозиции на основе ме-

тода главных компонент заключается в определении наиболее характерной пространственной 

структуры   LN

ii x
,

1
)(


  из данных пространственно-временного выхода   LN

jitxy
,

1,1),(  . Нахожде-

ние типичной   LN

ii x
,

1
)(


 может быть выполнено посредством минимизации следующей целевой 

функции [6]  

,),(),(min
2

)(
 txytxy n

xi
      (9) 

где  1,...,i ),( 1,),( 2
iii nL    

Ортонормированное ограничение 1),( ii   наложено для того, чтобы функция i (x) была 

единственной. 

При использовании метода PCA важно выделить задачи чистого приведения размерности 

от применений, где идентификация и выделение единственных и значащих компонентов имеют 

главный интерес. В первом случае формируется только подпространство с высокой описатель-

ной способностью. Отдельные компоненты, которые формируют это подпространство, рас-

сматриваются соответствующим алгоритмом одинаково без какого-либо специфического по-

рядка или дифференциального взвешивания. Это относится и к нелинейному PCA, выполняе-

мому стандартной автоассоциативной нейронной сетью, которая осуществляет симметричный 

тип обучения и поэтому обозначается как s-NLPCA [7,8]. 

В отличие от него иерархический нелинейный PCA (h-NLPCA), который предложен Scholz 

и Vigario, формирует не только оптимальное нелинейное подпространство, заполненное ком-

понентами, но также выстраивает нелинейные компоненты в таком же иерархическом порядке 

как и линейные компоненты в стандартном PCA [7]. 

В этом случае стандартная автоассоциа-

тивная сеть иерархически расширена, к це-

лым 3-4-2-4-3 сетям добавлена ещё 3-4-1-4-3 

подсеть. У составляющего слоя в середине 

есть одна или две единицы, которые пред-

ставляют первые и вторые компоненты, со-

ответственно. Ошибка E1 подсети с одним 

компонентом и ошибка полной сети с двумя 

компонентами оцениваются на каждой ите-

рации. Веса сети затем адаптируются относительно полной иерархической ошибки  

Eh = E1 + E1,2       (10) 

Сформированная структура обладает двумя важными свойствами: масштабируемостью и 

стабильностью. Масштабируемость означает, что первые n компонент обеспечивают макси-

мальную дисперсию, которая может быть покрыта n-размерным подпространством. Стабиль-

ность означает, что i-й компонент n -компонентного решения идентичен i-у компоненту m- 

компонентного решения.  

Иерархический порядок по существу приводит к некоррелированным компонентам. Это 

означает, что метод h-NLPCA в состоянии удалить комплексные нелинейные корреляции меж-

ду компонентами, что позволяет получить полезные и значащие компоненты. Дополнительно 

масштабируя нелинейные некоррелированные компоненты к единичной дисперсии, можно по-

лучить комплексное нелинейное преобразование [7]. Так как такое преобразование удаляет не-

линейность в анализируемых данных, применяемые в последующем методы могут быть линей-

ными. Это особенно важно, например, для метода независимых главных компонент IСА, кото-

рый таким образом может быть использован для решения нелинейных задач.  

В работе [7] предлагается сформировать иерархию непосредственно в интеграле вероятно-

сти ошибки. E1 и E1,2 - квадратичные ошибки реконструкции, когда используются только первая 

или и первая, и вторая компоненты, соответственно. При реализации h-NLPCA необходимо до-

биться не только небольшой E1,2 (как в s-NLPCA), но также и небольшой E1. Это может быть 

сделано, минимизируя иерархическую ошибку Eh.  

Для нахождения оптимальных весов сети для минимальной ошибки в h-NLPCA, так же как 

в стандартном симметричном подходе, используется алгоритм сопряженных градиентов [7] .  

 
Рис. 3. Структура иерархического NLPCA (h-NLPCA)  
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На каждой итерации ошибки E1 и E1,2 должны быть вычислены отдельно. В стандарте s-

NLPCA это выполняется сетью или с одним или с двумя единицами в составляющем слое. 

Здесь, одна сеть - подсеть другого, как показано на рис. 3. Градиент Eh является суммой от-

дельных градиентов  

Eh = Eh 1 + Eh 1,2.      (11) 

Если вес wi не существует в подсети, iwE  1  - принимается равным нулю.  

Иерархическая функция ошибки (10) может быть легко расширена на k компонент (k   d) 

Eh = E1 + E1,2 + E1,2,3 +... + E1,2,3,…,k     (12) 

Иерархическое условие для Eh может тогда интерпретироваться следующим образом: 

определяется k- мерное подпространство минимальной среднеквадратической ошибки (MSE) 

при ограничении, что (k-1 ) -мерное подпространство имеет также минимальный MSE. Таким 

образом, все 1,..,k размерные подпространства должны иметь минимальный MSE, т.е. каждое 

подпространство представляет данные его размерности лучше всего.  

 Иерархический нелинейный метод PCA был использован для пространственно-временной 

декомпозиции модели Гаммерштейна с распределёнными параметрами технологического ком-

плекса, включающего мельницу, работающую в замкнутом цикле с классификатором, и маг-

нитные сепараторы. На рис. 4 в качестве примера приведены результаты моделирования в па-

кете NLPCA-0.88 [8] зависимости процесса формирования распределения полезного компонен-

та по классам крупности измельчённой руды на выходе магнитного сепаратора. Показаны пер-

вые три главные компоненты: РС 1 – содержание железа магнитного, РС 2 – гранулометриче-

ский состав, РС 3 – концентрация твёрдой фазы пульпы. 

Выводы. Использование структуры Гаммер-

штейна с распределёнными параметрами для модели-

рования процессов формирования фракционных ха-

рактеристик руды технологическими агрегатами обо-

гатительного производства позволяет существенно 

повысить качество математического описания про-

цесса обогащения. Иерархический нелинейный метод 

главных компонент h-NLPCA формирует не только 

оптимальное нелинейное подпространство, но также 

выстраивает нелинейные компоненты в таком же 

иерархическом порядке как и линейные компоненты в 

стандартном PCA. Иерархический порядок по суще-

ству приводит к некоррелированным компонентам. 

т.е. посредством h-NLPCA можно удалить комплекс-

ные нелинейные корреляции между компонентами.  
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РОЗРОБКА ПОХИЛИХ ТА КРУТОСПАДНИХ РОДОВИЩ  

КОРИСНИХ КОПАЛИН КАМЕРНИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Виконано аналіз застосування камерних систем розробки рудних покладів, запропонована нова технологічна 

схема виймання стелин. Приведена методика визначення співвідношення параметрів стелини і підсічного простору 

для її відпрацювання та місця закладання вироблення доставки.    

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Відпрацювання руд-

них покладів на досягнутих глибинах пов’язане зі значним погіршенням показників добування. 

Особливо це актуально при очисному вийманні руд камерними системами розробки. Внаслідок 

погіршення гірничо-геологічних умов стрімко зменшуються параметри камер і, навпаки, зрос-

тають розміри ціликів. Таким чином запаси руди перерозподіляються із камерних запасів в ці-

лики, тим самим погіршуючи показники виймання по системі. Останнім часом спостерігається 

тенденція відмови від камерних систем розробки та перехід до систем підповерхового обвален-

ня, в результаті чого зростає собівартість видобутку руди, також погіршуються показники до-

бування і в цілому ефективність очисного виймання руди.  

Для вирішення даної проблеми необхідно удосконалювати камерні системи розробки з ме-

тою застосування їх на глибоких горизонтах. Це можливо шляхом активного впливу по забез-

печенню стійкості оголень порід, що дає можливість збільшувати розміри камер та за рахунок 

нової технології відпрацювання ціликів, яка за традиційними способами була зв’язана зі знач-

ними витратами та разубоженням руди. 

Аналіз досліджень та публікацій. Досвід відпрацювання рудних покладів шахт Криворі-

зького басейну та аналіз літературних джерел [1-4] вказує, що для відпрацювання шахтних по-

лів застосовуються наступні системи розробки: поверхово - камерна система розробки; підпо-

верхово - камерна система розробки; система підповерхового обвалення.  

Для відпрацювання частини шахтового поля, яка допускає значне оголення порід висячого 

боку застосовується (але дуже рідко) поверхово-камерна система розробки з відбійкою похилих 

шарів руди глибокими свердловинами. Сутність системи полягає в пошарової відбійці похилих 

шарів руди глибокими свердловинами на горизонтальну підсічку. Стелина руйнується глибо-

кими свердловинами відразу ж після відпрацювання камерних запасів. Для зниження втрат і 

засмічення між камерний цілик відпрацьовується підповерховим обваленням. 

Параметри поверхово-камерної системи розробки в основному складає: висота поверху 80 

м; висота дучок 7 м; висота підсічки 15-25 м; довжина блоку 20-30 м; ширина блоку 20-25 м; 

потужність МКЦ-30 м. 

Для відпрацювання ділянок шахтного поля з середньою стійкістю висячого боку застосову-

ється підповерхово - камерна система розробки. Сутність даного варіанта полягає в відбійці 

руди на компенсаційний простір обсягом більше 30%. У першу чергу утворюється відрізна щі-

лину, потім формується компенсаційний простір і проводиться загальне руйнування залишив-

шихся запасів панелі. 

Параметри підповерхово-камерної системи розробки: висота підповерху 40 м; висота дучок 

7 м; висота підсічки 15-25м; довжина панелі 10-40 м; потужність МКЦ-10 м. 

Відстань між прийомними виробками складає 12,5 м, відстань між дучками -5,5 м. Для від-

працювання ділянок шахтного поля з нестійким висячим боком застосовується система підпо-

верхового обвалення з відбійкою глибокими свердловинами похилих шарів руди. Сутність да-

ного варіанта полягає в відбійці руди на компенсаційний простір об'ємом 15-30%. Технологія 

ведення очисних робіт і параметри системи аналогічні поверхово-камерної системи розробки. 

Від параметрів системи розробки залежать показники добування руди. Встановлено, що 

розміри камер з глибиною гірничих робіт постійно зменшуються, а розміри різного роду ціли-

ків навпаки - зростають. Відомо,що відпрацювання ціликів виконується зі значно гіршими по-

казниками за ефективністю. Це пов’язано з різким підвищенням негативної дії гірського тиску 

на конструктивні елементи системи розробки. Встановлено, що гірський тиск зростає прямо 

пропорційно пониженню гірничих робіт. Тобто, із збільшенням глибини розробки напружений 
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стан оточуючих порід зростає і це негативно позначається на стійкості оголень порід.  

Крім цього, на розміри камер і ціликів значно впливають їх термін існування (експлуата-

ції). Спостерігається зворотно пропорційна залежність між тривалістю (існуванням) конструк-

тивних елементів системи розробки і гірським тиском. Отже, стан гірських порід безпосередньо 

впливає на параметри камер і ціликів. 
З цього можливо зробити висновки, що у зв’язку зі зменшенням камерних запасів (розмірів 

камер) з глибиною ефективність камерних систем постійно погіршується. На деяких шахтах 
доводиться переходити на менш ефективні системи підповерхового обвалення. Наприклад, як-
що зробити аналіз застосування систем розробки на ш. «Гвардійська» ПАТ «КЗРК», то маємо 
наступне (табл. 1). 

Таблиця 1 
Питома вага систем розробки на ш. «Гвардійська» 

Система розробки 2000р., % 2012р., % 
Поверхово-камерна 52 26 
Підповерхово- камерна 26 18,6 
Підповерхове обвалення 22 78,8 
 

Це вказує на те, що питома вага систем підповерхового обвалення стрімко зростає у зв’язку 

з вищевказаними обставинами. При цьому їх ефективність постійно зменшується. 

Якщо, взяти окремо підповерхово-камерну систему розробки та проаналізувати її ефектив-

ність з глибиною гірничих робіт, та маємо таку картину(табл. 2). 

Аналіз застосування з глибиною систем розробки рудних родовищ викликає необхідність 

терміново розробляти вагомі заходи  по активному керуванню забезпеченням стійкості оголень 

гірських порід з метою збільшення камерного запасу, або ж, у крайньому разі, його стабілізації 

з пониженням гірничих робіт. 

Крім цього, значним недоліком систем розробки, що розглядалися є відпрацювання міжпо-

верхових ціликів, де втрати рудної маси досягають 50 %. Це потребує розробки нової техноло-

гії їх відпрацювання. 
Таблиця 2 

Аналіз підповерхо-камерних систем розробки 

Блок, поклад 
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Блок у вісях 200-205  

у поверсі 870-790 м  

поклад «Північний» 

34 23 40 10 11 115736 65867,4 181603,4 63,730084 7,4 8,2 

Блок у вісях 199-204  

у поверсі 1110-1030 м  

поклад «Північний» 

28 24 40 11 12 99456 68908,8 168364,8 59,07173 8,3 8,7 

Блок у вісях 202-205  

у поверсі 1190-1110 м  

поклад «Північний» 

21 23 40 12 15 71484 67654,5 139138,5 51,376147 9,2 10,2 

Блок у вісях 212-215  

у поверсі 1270-1190 м 

поклад «Північний» 

15 25 40 13 17 55500 71687,5 127187,5 43,636364 12,4 13,8 

 

Постановка завдання. Відпрацювання похилих та круто похилих покладів корисних ко-

палин на значних глибинах може здійснюватися  камерними системами розробки. При цьому 

очисний блок ділиться на камеру, між камерні цілики і стелину. Традиційно в першу чергу і з 

найкращими показниками вилучення корисних копалин відпрацьовується камерний запас, піс-

ля чого масово або в дві стадії обрушаються між камерні цілики і стелина на вироблений прос-

тір. При відпрацюванні останньої значна частина (до 50% в залежності від кута падіння, поту-
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жності покладу та інших факторів) завалених запасів втрачається на лежачому боці покладу. 

Причому з глибиною розробки пайове значення запасів стелини по відношенню до камерного 

запасу постійно зростає у зв'язку зі збільшенням її розмірів. Виходячи з цього виникає завдання 

удосконалення технології розробки похилих та крутоспадних рудних покладів, що дозволяють 

мінімізувати витрати та разубоження рудної маси при відпрацюванні стелини і відповідно під-

вищити техніко-економічні показники камерних систем розробки. 

Викладення матеріалу та результати. Запропоновано нову технологію відпрацювання 

очисних блоків камерними системами, яка полягає в наступному. Традиційно очисний блок ді-

литься на камеру, міжкамерні цілики і похилу стелину (рис. 1). 

Кут похилу нижньої площини стелини над камерою, яка відпрацьовується, може прийма-

тися в першому варіанті рівним куту природного укосу - φо, а в другому - φ'о, який визначається 

висотою підсічного простору. Це регламентується способом відпрацювання стелини. У першо-

му випадку (форма стелини у вигляді паралелограма) необхідно створювати підсічний простір 

АХD. У другому - стелині надають трапецієподібну форму, причому нижня грань стелини ви-

значається координатою x. Підсічний простір в другому випадку утворюється площиною зава-

лення порід у відпрацьованій камері під кутом φо, нижньою гранню трапецієподібної стелини і 

контактом з порожніми породами на контакті лежачого боку покладу.  

Звичайним способом здійснюється підготовка блоку, очи-

сна виїмка камерних запасів. У відпрацьовану камеру перепу-

скають породи вищого поверху ПП або ж вироблений простір 

заповнюється закладними матеріалами з кутом природного 

укосу φо. У породах лежачого боку проходиться доставний 

штрек ДШ з наступним розворотом з нього дучок і воронок 

ДВ. Далі при формі стелини у вигляді паралелограма утворю-

ється компенсаційне простір Sкп на висоту Х по лінії контакту 

лежачого боку. Надалі виконується обвалення стелини Sп гли-

бокими вибуховими свердловинами СВ з виробки вище роз-

міщеного горизонту ВГ. Здійснюється випуск відбитої руди 

через воронки і дучки на доставний горизонт ДШ. 

При формі стелини у вигляді трапеції компенсаційне про-

стір КП заздалегідь утворено природним укосом обвалених 

порід в камеру, нижньою гранню стелини і контактом з поро-

жніми породами лежачого боку покладу. Аналогічно здійс-

нюється масове обвалення руди на вироблений простір і подальший випуск рудної маси. 

Цілик у вигляді паралелограма утворюється похилим з кутом природного укосу φо. Відпра-

цювання ведеться у два етапу. Частина стелини у вигляді трикутника з висотою Х зі сторонами 

лежачого боку відбивається на камеру і випускається на горизонті доставки поверху (підповер-

ху). На відстані hп від горизонту доставки розташованого вище поверху в породах лежачого 

боку покладу проходиться доставний штрек, який виконує і функцію бурового для створення 

підсічний траншеї в стелини у вигляді трикутника у вертикальній проекції. Останній визнача-

ється кутом природного укосу і розміром Х з лежачого боку. 

Для визначення розміру підсічки, яка залежить від коефіцієнта розпушення kp приймемо 

умови (див. розрахункову схему) 

Vзп  kp =Vтп,        (1) 

де Vзп  и Vтп
’ - відповідно об’єм запропонованої стелини і традиційної, м3; kp - коефіцієнт роз-

пушення руди. 

Приймаємо що розміри покладу по потужності в межах з очисного блоку істотно не змі-

нюються. Тоді з розрахункової схеми маємо 

pABCXkABCD   .       (2) 

Вертикальна площа початкової стелини Sп ABCD визначається 

Sп +Sкп = hп mн  ,       (3) 

де hп - потужність стелини, м; mн  - нормальна потужність покладу, м. 

sinГн mm  ,         (4) 

де mГ  - горизонтальна потужність, м; α - кут падіння покладу. 

 
 

Рис. 1. Розрахункова схема 
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Площа пропонованої стелини у вертикальній проекції становить 

,sin)(
2

1
ГППП mхhhS          (5) 

де x - висота компенсаційного простору на контакті порід лежачого боку покладу, м. 

Визначувана координата x, яка визначається залежить від кута природного укосу порід, які 

заповнюють відпрацьовану камеру і параметрів залишеної стелини. 

При виконанні умови (1,2) має рівність 

pГППГП kmxhhmh  sin)(
2

1
sin   .      (6) 

Тоді, виконавши перетворення з рівності (6) отримаємо 

  112  ppn kkhx  ,      (7) 

Отриманий вираз дозволяє встановлювати висоту підсічки (компенсаційного простору) на 

контакті порід лежачого боку покладу. Таким чином, знаючи параметри стелини і коефіцієнта 

розпушення руд, що її складають, можна визначити місце закладення доставних виробок при 

випуску запасів стелини після заповнення відпрацьованої камери обваленими породами або 

закладкою. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Дослідження показують, що запропоно-

вана технологія відпрацювання стелини дозволяє значно знизити втрати руди при її виїмці в 

порівнянні з традиційним масовим обваленням стелини в відпрацьовану камеру. Крім цього 

забезпечується управління процесом обвалення запасів стелини в залежності від її параметрів, 

коефіцієнта розпушення і обсягу компенсаційного простору. Відповідно до  розробленої техно-

логії потрібно виконати дослідження з ефективного відпрацювання між камерних ціликів та 

встановлення раціонального співвідношення розмірів конструктивних елементів блоку. 
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КРУГЛЫЕ ФУНДАМЕНТЫ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

Рассматриваются виды, применение, особенности проектирования круглых фундаментов на подрабатываемых 

территориях. 
 

Постановка вопроса. Настоящее время характеризуется строительством высотных жилых 

зданий, сооружений башенного типа для решения социальных и хозяйственных задач. Эти здания 

и сооружения получили большое распространение не только на территориях с прочными надеж-

ными грунтами, но и на территориях со сложными инженерно-геологическими условиями, когда 

основания под эксплуатируемыми фундаментами могут подвергаться дополнительным, незави-

сящим от внешней нагрузки неравномерным деформациям. В этом случае очень важно надежно 

проектировать фундамент как часть сооружения, испытывающую наиболее неблагоприятные 

воздействия со стороны основания. Для таких сооружений фундаменты выполняют в виде желе-

зобетонных плит, от надежности которых зависит состояние всего сооружения. 

Круглые симметричные в плане фундаментные плиты обычно применяются для опирания 

сооружений башенного типа (высоких сооружений малой площади в плане - радио- и телеба-

                                           
.  Тимченко Р.А., Богатынский А.В., 2012 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 66 

шен, водонапорных башен, башен и градирен, дымовых труб, высотных жилых и администра-

тивных зданий с центральными ядрами жесткости и др.). По конструкции фундаменты соору-

жений башенного типа подразделяются на следующие виды [1] (рис.1): 

круглая , многоугольная или кольцевая плита; 

ребристая плита; 

оболочка, опирающаяся на плиту; 

коническая оболочка, опирающаяся на грунт; 

цилиндрическая оболочка; 

напряженно заанкеренный фундамент. 

Цель исследования. Дать оценку конструктивным решениям и основным вопросам 

расчёта круглых фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях.  
   а        б       в 

 
         г     д    е          ж 

 
 

Рис. 1. Виды фундаментов сооружений башенного типа: а - круглая плита; б - кольцевая плита; в - ребристая плита;  

г – кольцевая плита с конической оболочкой; д - коническая оболочка; е - цилиндрическая оболочка; ж – кольцевая 

заанкеренная плита; 1 - стакан; 2 - круглая плита; 3 - кольцевая плита; 4 - ребристая плита; 6 - анкеры;  

7 - оболочка - продолжение ствола 

Основная часть. Ввиду относительно большого внешнего изгибающего момента от дей-

ствия ветра фундаменты сооружений башенного типа могут иметь большие размеры в плане, 

чтобы обеспечить допустимые осадки и крены (отдельные конструкции фундаментных плит 

достигают в диаметре 100 м и более). Фундаменты в форме круглых сплошных плит могут 

быть применены для сооружений высотой 100-150 м; при большей высоте эффективнее приме-

нять кольцевые плиты и оболочкПри разработке конструктивных решений фундаментов в виде 

плиты и конической оболочки необходимо, чтобы их форма была достаточно простой и удоб-

ной для изготовления. В собранном виде фундаменты должны были передавать нагрузки от 

колонн с сохранением всех преимуществ пространственно работающих конструкций. 

Значительное снижение веса фундаментов достигается в результате применения оболочек, 

которые благодаря криволинейной форме работают, как пространственные конструкции, и 

имеют большую несущую способность при минимальной толщине. Применение оболочек поз-

воляет сгладить границу между двумя частями системы «фундамент-грунт» и распределить 

площади горизонтального сечения бетона и грунта в соответствии с их прочностными показа-

телями. Для оболочек характерно также действие сжимающих и растягивающих напряжений 

при относительно небольших изгибающих моментах [2].  

Важнейшей задачей в области строительства является обеспечение устойчивости зданий и 

сооружений, особенно сооружений с высоко расположенным центром тяжести (башенного ти-

па). Для проведения оценки устойчивости требуются построение и анализ их математической 

модели, а также выбор того или иного критерия устойчивости. 

Математическая модель для анализа устойчивости инженерного сооружения должна обла-

дать нелинейностью при описании равновесного состояния, и, кроме того, учитывать специфи-

ческие свойства деформируемой среды при описании процесса деформирования в «докритиче-

ском» состоянии. 

Здания и сооружения для которых применяют круглые плиты проектируются по жесткой 

конструктивной схеме. Сечения железобетоных плитных фундаментов следует назначать из 
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расчёта по действующим усилиям и соответвующим группам предельных состояний с учётом 

экономических требований.  

Армирование круглого плитного фундамента рекомендуется производить в направлениях 

взаимно перпендикулярных диаметров, либо в радиальном и тангенциальном направлениях. В 

верхней зоне армирование назначается из конструктивных соображений [3]. 

Основой для проектирования зданий и сооружений башенного типа на подрабатываемых 

грунтах является горно-геологическое обоснование, содержащее: геологическое и гидрогеологи-

ческие данные о подрабатываемой толще, планы горных работ, данные об ожидаемых (норма-

тивных) величинах деформации земной поверхности, перечень намечаемых строительных и гор-

ных защитных мероприятий и т.п. Параметры деформаций земной поверхности (кривизна, 

наклоны, смещения и оседания) определяются согласно с требованиями. В соответствии с этими 

характеристиками подрабатываемые территории классифицируют по максимальной величине 

ожидаемых деформаций земной поверхности и по ожидаемой высоте уступа [4]. Пригодными 

для строительства считаются участки, относящиеся к III, IIIк, IV, IVк группам территорий. 

При расчете круглых фундаментов в сложных грунтовых условиях считают, что фунда-

ментная плита бесконечно жесткая. Поэтому при воздействиях неравномерных деформаций 

основания существенное значение имеет только крен, величина которого зависит от деформа-

ционных и прочностных свойств деформированного основания и не должна превышать пре-

дельные значения установленные нормами [4]. Ее уменьшают либо путем увеличения размеров 

фундамента, либо путем опускания центра тяжести сооружения, или предусматривают ванто-

вые приспособления. Также предусматриваются мероприятия по выравниванию сооружения в 

процесе эксплуатации. 

Деформации грунтового основания большеразмерной фундаментной плиты, загруженной 

равномерной нагрузкой, имеют одну существенную особенность: горизонтальные составляю-

щие перемещения в любых горизонтальных плоскостях в плане плиты значительно меньше 

вертикальной компоненты. Физически это легко обосновывается исходя из правила сложения 

векторов перемещений от действия системы сосредоточенных сил. Теоретически равенство ну-

лю горизонтальных перемещений точек полупространства, загруженного равномерной внеш-

ней нагрузкой, можно доказать, используя решение Буссинеска задачи о действии сосредото-

ченной силы на поверхности этого полупространства. В то же время, фундаменты на подраба-

тываемых территориях испытывают относительные горизонтальные деформации, вследствие 

трения и сцепления фундаментов с грунтом, которые, в свою очередь, вызывают в конструкци-

ях растяжение и сжатие, изгиб и скашивание, что не может не учитываться при расчетах, как 

оснований, так и несущих конструкций [5]. 
Исследование напряженно-деформируемого состояния оснований в сложных инженерно-

геологических условиях является сложной проблемой, решение которой имеет большое практиче-

ское значение. К решению этой задачи подходят намного более идеализировано нежели нужно. 

Одной из причин этого есть то, что природный грунт является более сложной системой, чем это 

представляется в расчетных и теоретических моделях. Кроме того, недостаточно учитываются 

агрессивные воздействия техногенного характера на основание и конструкцию фундамента [6]. 

За последние годы теория нелинейной механики грунтов получила существенный толчек в 

развитии, в результате которого появилось большое количество различных решений по опре-

дилению деформаций оснований за пределом линейной деформируемости. В настоящее время 

учет нелинейного деформирования основания производится с помощью различных зависимо-

стей между нагрузками и перемещениями. 

Такие подходы в целом дают возможность рассматривать грунтовые основания как произволь-

ную неоднородную нелинейно деформируемую реологическую среду с произвольными законами 

деформирования любого ее элемента. Физическое состояние элементов структуры основания под 

нагрузкой описывается соответствующими уравнениями закона деформирования. Для элементов в 

стадии линейного деформирования это уравнение закона Гука. При нелинейном деформировании 

это будут более сложные формы зависимости напряжений и деформаций в каждом элементе. Учет 

уплотнения грунта во времени наиболее полно описывается интегральным уравнением. В границах 

деформируемой зоны будет некоторое количество структурных элементов с различными свойства-

ми и связями между ними. 
Таким образом, основание, фундамент и здание образуют единую систему, и ее исследова-
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ние необходимо проводить в соответствии с принципами системного подхода. Такая система 
является очень большой и сложной, и поэтому ее исследование возможно только приближен-
ными численными методами или численно с помощью современных ПЭВМ. Однако получение 
приближенного аналитического решения представляет значительный интерес. 

Осадка и крен большеразмерной фундаментной плиты на нелинейно деформируемом од-
нородном основании нелинейно зависит от нагрузки, что полностью соответствует многочис-
ленным экспериментальным данным. Таким образом, решения теории линейно-
деформируемого полупространства должны быть постепенно заменены на более прогрессив-
ные и более точные методы расчета, основанные на теории нелинейно-деформируемого полу-
пространства. На осадку фундамента влияет больше число факторов. Поэтому уравнения со-
стояния в большинстве случаев получаются очень сложными, требующими большого числа 
экспериментально определяемых характеристик грунтов. Простые же решения пока дают при-
ближенные результаты, существенно отличающиеся от действительных.  

Выводы. Проведенный обзор выявляет малое количество исследований в области проек-

тирование круглых плитных фундаментов на подрабатываемых территориях, описания нели-

нейности поведения системы «основание - фундамент» в сложных инженерно-геологических 

условиях и вопросов связанных с устойчивостью сооружений башенного типа и показывает 

актуальность изучения этих проблем. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА  

СМЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА С ВОДОЙ 
 

Проведен теоретический анализ процесса смешения воздуха с водой в смесителе, входящем в состав устрой-

ства, разработанного для охлаждения горных выработок. При анализе используется термодинамический метод. 
 

Анализ условий ведения подземных горных работ указывает на существование проблемы, 

связанной с нарушением тепловых режимов, что может привести к нарушению условий труда, 

определяемых техникой безопасности. В связи с этим возникла необходимость устранения та-

ких нарушений. Одним из возможных путей решения этой проблемы является создание 

устройств, обеспечивающих воздушное охлаждение горной выработки. 

В состав таких устройств входят смесители. Рассматривается задача смешения сухого воз-

духа с водой в смесителе, схема которого приведена на рис. 1 (размеры не соблюдены). 

                                           
.  Лапшин А.Е., Серебреников Э.В., Деньгуб В.И., 2012  
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Для решения применяется термодинамический подход. 

Термодинамической системой является смеситель. Процесс 

смешения в системе считается адиабатическим. Это стандартный 

подход к быстрым потокам, когда теплообмен с окружающей сре-

дой не успевает происходить. 

Состояния на входе и на выходе считаются равновесными. 

Необходимо задать геометрию смесителя через диаметры: dвозд., 

dводы, d′, м. 

Начальные параметры воздуха: давление p, Па; температура 

Tвозд., К; объемный расход Vвозд., м3/с. 

Начальные параметры воды: Тводы, К; Vводы, м3/с. 

Механический анализ процесса. Все соотношения будут строиться для промежутка време-

ни, равного 1 с. Для перехода в соотношениях от массы к массовому расходу, достаточно в 

единицах измерения заменить кг на кг/с. 

Параметры в конце процесса смешения, т.е. на выходе из смесителя, обозначаются соот-

ветствующими буквами со штрихом. 

Перейдем от объемов, поступающих в систему за 1 с, к массам. 

Масса воздуха mвозд. определяется из уравнения состояния идеального газа Менделеева - 

Клапейрона 

pVвозд.=(mвозд./возд.)RTвозд.,     (1) 

где R - универсальная газовая постоянная (R=8,314 Дж/(моль∙К)); μ - молярная масса (для воз-

духа μ=0,029 кг/моль, для воды μ=0,018 кг/моль). 

Для воды 

mводы=водыVводы     (2) 

где ρводы - плотность воды, кг/м3 (считаем, что ρводы=1000 кг/м3). 

Скорости находятся из объемных расходов в соответствии с определением 

V=WS,       (3) 

где W - средняя скорость потока, м/с; S - площадь сечения трубопровода, м2. 

Смешивание потоков воздуха и воды в устройстве происходит по закону абсолютно не-

упругого удара, известного из теоретической механики. Скорость смеси на выходе из смесите-

ля W′ определяется из закона сохранения импульса потока 

mвозд.Wвозд.+mводыWводы =mW.     (4) 

Масса смеси, очевидно 

m= mвозд.+mводы      (5) 

Механическая энергия при смешивании не сохраняется. 

Тепловой анализ процесса. Первый закон термодинамики для потоков в рассматриваемом 

случае сводится к виду 

H+(mW2/2)=const,     (6) 

где H - энтальпия потока, Дж. 

В результате смешивания воздуха с водой образуется термодинамическая система, которая 

называется «Туман». Она состоит из воздуха, капель воды и насыщенного водяного пара. Эта 

система двухкомпонентная (воздух и вода) и двухфазная (газ и жидкость). 

Энтальпия является экстенсивной величиной. Тогда 

Н =Нвозд.+Нводы+Нпара.     (7) 

По определению 

H=Cpt,       (8) 

где Ср - изобарная теплоемкость, Дж/оС, t - температура, оС. 

Изобарная теплоемкость определяется через удельную изобарную теплоемкость ср, 

Дж/(кг∙С) 

 Срmcp.       (9) 

Тогда из (8) и (9) получим 

H=mcpt .      (10) 

Значения удельных изобарных теплоемкостей являются табличными [1] cpВоздуха=1000 

Дж/(кг∙К) и cpВоды=4190 Дж/(кг∙К). 

Рассмотрим энтальпию на входе в систему. 

 

Вода 

Смесь′ Воздух 

Адиабатическое 

смешивание 

Рис. 1. Схема смесителя  
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Используя (10) 

Hвозд.=mвозд.cрвозд.t.      (11) 

Поскольку пара на входе нет, то 

Hводы.=mводыcрводыt      (12) 

По условию, смесь на выходе из системы находится в тепловом равновесии. Это значит, 

что температуры воздуха, воды и пара равны между собой. 

Значение температуры на выходе t′ пока неизвестно, и его нужно будет определить. 

Для воздуха 

tcmH воздвоздвозд


... ,      (13) 

поскольку масса воздуха при смешении не изменяется. 

Что же касается воды, то ее исходная масса каким-то образом распределяется между водой 

и паром в смеси. 

Чтобы упростить построения, необходимо рассмотреть энтальпию воды и пара совместно. 

Для воды 

tcmmН pвводыпараводыводы
 )( .    (14) 

Энтальпия пара складывается из двух слагаемых: энтальпии воды и теплоты парообразова-

ния 

),( rtcmН pвводыпарапара
      (15) 

где r′ - удельная теплота парообразования, Дж/кг. 

Нетрудно видеть, что при сложении выражений (14) и (15) получим 

),rmtcmНН параpвводыводыпараводы
     (16) 

т.е. масса пара войдет в сумму только в виде множителя при величине удельной теплоты паро-

образования. Анализ выражения (16) говорит о том, что помимо отдельной энтальпии для во-

ды, при возникновении в системе пара добавляется теплота парообразования, связанная с фазо-

вым переходом воды в пар. 

Величина r′ уменьшается с ростом температуры по закону [1] 

r=ro-2,3t     (17) 

где ro - значение r′ при 0о С, равное 2,5∙106 Дж/кг. Зависимость от температуры очень слабая. 

При перепаде температуры в 100 о С второе слагаемое в правой части (17) вносит вклад в сумму 

менее 0,01 %. Поэтому зависимостью r′ от температуры (17) вполне можно пренебречь, и счи-

тать просто 

r=ro.     (18) 

Осталось определить массу насыщенного пара. Удобнее всего воспользоваться величиной 

влагосодержания d. По определению 

d=mпара/mвозд.     (19) 

Тогда 

mпара =dmвозд.     (20) 

Влагосодержание определяется по формуле 

.

622,0
возд

пара

p

p
d




 ,     (21) 

где р′пара - парциальное давление пара во влажном воздухе, Па. 

Чтобы найти р′пара, необходимо обратиться к таблицам водяного пара [2]. Линейная ап-

проксимация значений давления имеет вид 

рпара=t+.      (22) 

где α и β - коэффициенты. Их определение по методу наименьших квадратов в интервале тем-

ператур от 0оС до 35оС дало значения: α=139 Па/оС, β=39,7 Па. 

Рассмотрим определение р′возд. 

Из условия механического равновесия двухфазной системы «влажный воздух - вода» сле-

дует, что 

'.'' .в. pрр оздвлажводы      (23) 

Влажный воздух представляет собой смесь идеальных газов, состоящую из сухого воздуха 

и насыщенного водяного пара. В соответствии с законом Дальтона 
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,''' паравозд..в. pрр оздвлаж      (24) 

где давление пара определяется по формуле (22). 

Тогда 

,''' паравозд. pрр       (25) 

Чтобы получить соотношение, связывающее давление с температурой на выходе из систе-

мы, необходимо использовать соотношения 

V=WS,      (26) 

 
,

'

273'
'

возд.

возд.
возд.

p

tRm
V





     (27) 

,
1000

'
'

параводы

воды

mm
V


       (28) 

 
.

'

273''
'

воды

пара

пара
p

tRm
V





     (29) 

Объем является экстенсивной величиной, поэтому сумма (27), (28) и (29) равна (26). С уче-

том формул (22), (21), (25) и (20), можно получить соотношение, связывающее давление и тем-

пературу на выходе из системы 

   .273'287'139''' возд.  tmtpSW     (30) 

В этом выражении, во избежание излишней громоздкости, были отброшены малые члены. 

Относительная погрешность от этого не превышает 1%. 

С учетом (30) можно записать формулу (21) влагосодержания в виде 

.
273'

286,0'''
3,0'

возд. 




t

t

m

SW
d      (31) 

Приведем окончательные соотношения. 

Запишем первый закон термодинамики потоков (6) для параметров на входе в систему. С 

учетом (7), (11) и (12), получим 

const
WmWm

tcmtcm водыводывоздвозд
рводыводырвоздвозд 

22

22
..

.. .   (32) 

Данное выражение описывает полную энергию потока. Она включает в себя энтальпию, 

или теплосодержание, и кинетическую энергию. Значения полной энергии, вносимой в систему 

воздухом и водой, суммируются. 

Полная энергия после прохождения через смеситель сохраняется. Это приводит к тому, что 

на выходе из системы полная энергия должна равняться той же константе. 

Тогда уравнение (6), с учетом (16) и (20), запишется в виде 

const
Wm

rmdtcmtcm орводыводырвоздвозд 
2

''
'''

2

возд... .   (33) 

Основной задачей теплового анализа процесса является определение температуры на вы-

ходе из смесителя на основе уравнений (32) и (33). Можно показать, что эта задача сводится к 

решению квадратного уравнения 

,0''2  CBtAt       (34) 

где A,B,C - постоянные коэффициенты, которые могут быть определены из полученных ранее 

формул 

,воды.возд. рводырвозд сmсmA   

  ,
2

''
''3,0273

2

воды.возд.. const
Wm

rSWсmсmB щрводырвозд   (35) 

.''086,0
2

''
273

2

оrSWconst
Wm

C 












  

3. Определение параметров в конце процесса 

В состав параметров состояния в конце процесса входят температура Т′, давление р′ и 
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плотности ρ′, ρ′возд., ρ′воды, ρ′пара. Состав смеси также характеризуется массовыми gi или объем-

ными ri долями. 

Рассмотрим определение этих параметров. t′ определяется как решение уравнения (34). 

Квадратное уравнение в общем случае имеет два решения. Одно из решений уравнения (34) 

соответствует отрицательной абсолютной температуре, что не имеет физического смысла. 

Т′=273+t′. 

Давление находится из соотношения (30). Плотности определяются из формулы 

ρ=m/V      (36) 

на основе известных массовых и объемных расходов. Массовые расходы находятся с использо-

ванием формул (5) и (20). Объемные - по формулам (26), (27), (28), (29). 

Массовой долей, по определению, называется величина 

gi=mi/mсмеси.      (37) 

Можно определить массовые доли воздуха, воды и пара. Объемной долей, по определению, 

называется величина 

ri=Vi/Vсмеси.      (38) 

Эта величина также может быть определена. 

Поэтому найдены все величины, которые могут пригодиться при описании смеси на выхо-

де из смесителя. 

4. Пример.  

Рассмотрим конкретный пример установки для охлаждения горных выработок. 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблицах. 
Таблица 1 

Геометрические параметры установки 

 

dвоздуха 2,00 дюйма 

dводы 0,75 дюйма 

d' 2,00 дюйма 

 

Таблица 2 

Параметры на входе 

Заданные Рассчитанные 

Р 6 атм mвозд. 0,83 кг/с 

tвозд. 21 С mводы 0,30 кг/с 

Vвозд. 0,1 м3/с Wвозд. 49,34 м/с 

tводы 15 С Wводы 1,05 м/с 

Vводы 0,3 л/с ρвозд. 8,30 кг/м3 

   ρводы 1000 кг/м3 

Таблица 3 

Параметры на выходе 

t' 16,01 градС 

p' 8,33 атм 

W' 36,52 м/с 

m' 1 130,50 г/с 

m' воздуха 830,50 г/с 

m' воды 298,75 г/с 

m' пара 1,25 г/с 

V' 74,25 л/с 

V' воздуха 73,77 л/с 

V' воды 0,30 л/с 

V' пара 0,18 л/с 

ρ' 15,23 кг/м3 

ρ' воздуха 11,26 кг/м3 

ρ' воды 1 000,00 кг/м3 

ρ' пара 6,99 кг/м3 

Таблица 4 

Массовые доли компонентов, % 

  Вход Выход 

Воздух 73,46 73,46 

Вода 26,54 26,43 

Пар 0,00 0,11 

Сумма 100,00 100,00 
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Таблица 5 

Объемные доли компонентов, % 

  Вход Выход 

Воздух 99,70 99,36 

Вода 0,30 0,40 

Пар 0,00 0,24 

Сумма 100,00 100,00 

5. Качественный анализ процесса 

Интересно также проследить характер зависимости температуры на выходе из системы от 

заданных объемных расходов воздуха и воды на входе (рис. 2). 
Рис. 2. Температура в зависимости от расхода воды 

Графики указывают на немонотонный характер 

распределения температуры на выходе из смесителя. 

Такую зависимость можно объяснить взаимодей-

ствием трех факторов: торможением воздуха при сме-

шивании с водой, испарением воды и смешиванием 

теплого воздуха с холодной водой. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее (рис. 3). 

На рис. 3 приведено изменение температуры в за-

висимости от объемного расхода воды. Объемный 

расход воздуха считается заданным: Vвозд.=0,1 м3/с. 

С одной стороны, введение воды в поток воз-

духа приводит к его торможению, а это, как из-

вестно, всегда повышает температуру.  
 

      

   

Рис. 3. Влияние различных процессов  

         на изменение температуры 

По мере роста расхода воды, поток воздуха тормозится сильнее, и большим становится 

рост температуры. 

С другой стороны, введение воды в систему должно приводить к охлаждению за счет ее 

испарения с поглощением теплоты, и за счет более низкой ее температуры по сравнению с воз-

духом. При малых расходах воды основную роль играет испарение, при больших - смешивание 

теплого воздуха с холодной водой. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование поможет в выборе оптимальных 

значений входных параметров смесителя в составе устройства для охлаждения воздуха горных 

выработок. 
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Проведено порівняльний аналіз виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах ГЗК Крив-

басу за період 2001-2011 рр., визначено їх показники та причини виникнення. Розроблено рекомендації щодо зни-
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ження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах ГЗК Кривбасу. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Головна проблема 

охорони праці - виробничий травматизм і професійна захворюваність. Наявність цієї проблеми 

зумовлено протиріччям між гуманним бажанням повної безпеки для працівника та науково-

технічними й ресурсними можливостями виробництва. Тому для зменшення рівнів травматиз-

му й професійної захворюваності завжди актуальним було, є і буде завдання й вибір – між ефе-

ктивністю та безпекою виробництва, між дешевшими й дорожчими попереджувальними захо-

дами, між необхідністю постійної уваги до потреб охорони праці та ресурсними обмеженнями. 

Незважаючи на значні зусилля та технічні, організаційні й матеріальні ресурси, котрі спрямо-

вують підприємства на попередження виробничого травматизму, викорінити це явище з прак-

тики виробництва не вдається. 

Для підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму практика та міжна-

родне й національне законодавство з промислової безпеки та охорони праці вимагають застосу-

вання ризикоорієнтованих підходів до обґрунтування профілактичних заходів. На сьогодні не-

має науково обґрунтованих методів і методик для отримання об'єктивних кількісних характе-

ристик ризику травмування на виробництві для трансформування їх в ефективні профілактичні 

заходи. 

У зв'язку з викладеним, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми, що полягає 

в розробленні методологічних основ урахування фактора ризику в профілактиці виробничого 

травматизму та профзахворювань шляхом установлення закономірностей впливу на ризик не-

щасного випадку технічного, організаційного, соціально-економічного та виробничого харак-

теру й розробки на цій основі методів виявлення й оцінювання ризиків травмування для обґру-

нтування ефективних заходів з їхнього попередження, що сприятиме отриманню соціального й 

економічного ефекту за рахунок зниження рівнів виробничого травматизму та зменшення збит-

ків від нього.  

Аналіз досліджень і публікацій. Великий внесок у розвиток теорії та практики аналізу 

причин виробничого травматизму, безпеки праці та виробничого середовища, методів обґрун-

тування профілактичних заходів внесли вітчизняні вчені: О.І.Амоша,  П.Г.Белов, 

П.В.Береснєвич ,  Ю.Ф.Булгаков,  Г.Г.Гогіташвілі,  В.І.Голінько, А.О.Гурін , ЗО.І.апорожець ,  

Ф.С.Клебанов,  В.І.Козлов,  О.Є.Лапшин,  О.Г.Левченко,  Г.В.Лесенко,  Г.Г.Лесенко,  

М.О.Лисюк,  І.А.Лучко,  К.Н.Ткачук,  М.І. Швидкийта ін. Значний вклад у розвиток теорії ри-

зику внесли зарубіжні та вітчизняні вчені Д.Б. Браун, Качинський А.Б., Корнійчук М.Т., Х. Ку-

мамото, В. Маршалл, Е.Дж. Хенлі та інші. 

Останнім часом спеціалістами приділяється велика увага методу управління на основі ри-

зиків - аналізу. Аналіз ризику як метод управління безпекою технологічних процесів і вироб-

ництв, як засіб практичної реалізації заходів щодо попередження або зменшення виробничої 

небезпеки повинен бути частиною системного підходу при реалізації працеохоронної політики. 

Ідея статті полягає у використанні отриманих у процесі досліджень закономірностей 

впливу на ризик нещасного випадку основних показників виробництва, характеристик соціаль-

них факторів, стану охорони праці та забезпеченості її ресурсами, технічних, організаційних та 

психофізіологічних причин травматизму для обґрунтування ефективних заходів і засобів про-

філактики виробничого травматизму в умовах невизначеності та ризику, характеристик для су-

часного виробництва.  

Метою даної статті є дослідження статистичної інформації, що характеризує соціальні та 

економічні аспекти виробництва, і показників виробничого травматизму і профзахворювань 

для визначення та оцінювання соціально-економічних факторів, що впливають на ризики трав-

мування на виробництві.  

Постановка завдання. Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання: збір 

від підприємств інформації про виробничий травматизм та профзахворювання; оперативний 

аналіз інформації про виробничий травматизм та профзахворювання; визначення травмонебез-

печних професій; розробити динаміку рівня професійної захворюваності ХОЗЛ; розрахунок 

показників травматизму, профзахворюваності, аналіз причин їх виникнення. 

Викладення матеріалу та результати. Аналіз виробничого травматизму та професійних 

захворювань на підприємствах ГЗК виконується згідно відповідних методик, затверджених 

Мінпромполітики України, аналіз професійних захворювань - Міністерством охорони здоров'я. 
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Джерелом інформації для аналізу травматизму є акти форми Н-1, Н-5, матеріали спецрозсліду-

вань смертельних та групових нещасних випадків. Кількість профзахворювань і відомості про 

хворого беруться з актів розслідування хронічного професійного захворювання (форма П-4), 

«Журналу обліку профзахворювань», причини профхвороби - із «Карти обліку профзахворюв» 

(форма П-5). 

Протягом року проводиться збір і первинна обробка інформації. За допомогою статистич-

них методів інформація аналізується за певними ознаками - часовими, соціальними, причинни-

ми, визначаються найбільш травмонебезпечні виробництва, професії, види робіт, з'ясовуються 

причини нещасних випадків. Розраховуються показники травматизму та профзахворюваності, 

виконується порівняльний аналіз. Для аналізу стану та динаміки виробничого травматизму ви-

користовуються наступні показники: абсолютна кількість нещасних випадків; частка (%) неща-

сних випадків за певною ознакою у загальній кількості травм; коефіцієнт частоти нещасних 

випадків (у т.ч. смертельних) на тисячу працюючих; коефіцієнт тяжкості нещасних випадків – 

кількість днів непрацездатності на одного постраждалого. Для аналізу стану загального травма-

тизму визначаються: кількість нещасних випадків, у тому числі зі смертельними наслідками та 

групових, кількість постраждалих під час нещасних випадків. Визначається розподіл нещасних 

випадків за видами події, що привела до травмування, за причинами, за категоріями професій, 

за стажем роботи за фахом, за віком постраждалих тощо. Такі ж показники обчислюються для 

травматизму зі смертельними наслідками, за необхідності наводяться обставини нещасних ви-

падків. При необхідності для більш детального аналізу використовуються інші відносні показ-

ники. Показники профзахворюваності розраховуються на десять тисяч робочих, зайнятих у ви-

робництві. При виконанні аналізу профзахворювань визначається розподіл кількості захворілих 

за галузями виробництва, визначається величина показника професійної захворюваності, роз-

поділ кількості захворілих за видами захворювань робітників, за нозологічними формами, за 

професіями, за стажем роботи в умовах дії шкідливих факторів виробничого середовища, за 

віком, статтю тощо. За результатами аналізу складаються заходи щодо усунення причин вини-

кнення нещасних випадків і профзахворювань. 

Об'єктом дослідження є масив нещасних випадків, які мали місце на підприємствах ГЗК 

Кривбасу з відкритим видобутком залізної руди за період  2001-2011 рр. Перелік цих підприємств: 

ВАТ «ПівдГЗК», ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ЦГЗК» і ПАТ «ІнГЗК». За цей період на підприємствах 

ГЗК Кривбасу сталося 463 нещасних випадки, у яких постраждало 474 особи, з них 34 випадки зі 

смертельними наслідками, у яких постраждало 36 осіб. Протягом 10 років сталося 5 групових не-

щасних випадків, під час яких постраждало 16 осіб, у тому числі 9 осіб – смертельно. 

В табл. 1 наведено статистичні дані про нещасні випадки, у тому числі зі смертельним нас-

лідком, які мали місце на підприємствах ГЗК Кривбасу за період  2001-20011рр. 
 

                                                                                                                            Таблиця 1 
Рік 

 
Назва  

підприємства 

Кількість травмованих/смертельно Всього 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

ВАТ «ПівдГЗК» 8/3 16/1 11/- 14/3 10/2 9/- 6/- 13/5 4/- 8/- 1/- 100/14 

ПАТ «ПівнГЗК» 10/1 13/- 22/1 16/1 7/- 15/1 8/- 6/4 9/1 7/- 3/- 116/9 

ПАТ «ЦГЗК» 12/1 14/- 24/4 20/- 14/- 14/- 6/1 9/- 8/1 4/1 1/- 126/8 

ПАТ «ІнГЗК» 9/- 21/- 17/2 15/- 10/- 11/3 12/- 19/- 8/- 5/- 5/- 132/5 

Всього: 39/5 64/1 74/7 65/4 41/2 49/4 32/1 47/9 29/2 24/1 10/- 474/36 

Аналіз даних, наведених у табл. 1 показує, що найбільша кількість всіх нещасних випадків 

відбувається на ПАТ «ІнГЗК», а смертельних - на ВАТ «ПівдГЗК». 

В табл. 2 наведено дані про групові нещасні випадки, у тому числі зі смертельним наслід-

ком, які мали місце на підприємствах ГЗК Кривбасу за період  2001-20011 рр. 
 

                                                                                                                            Таблиця 2 
Рік 

 

Назва 

 підприємства 

Кількість групових нещасних випадків/кількість потерпілих/у т.ч.смертельно 

Всього 
2001 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВАТ «ПівдГЗК»        2/8/5    2/8/5 

ПАТ «ПівнГЗК»            - 

ПАТ «ЦГЗК»   2/4/4         2/4/4 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 76 

ПАТ «ІнГЗК»        1/4/-    1/4/- 

Всього:   2/4/4     3/12/5    5/16/9 

На підставі проведеного аналізу встановлено, що найбільш  травмонебезпечними професі-

ями за період 2001-20011рр. на підприємствах ГЗК Кривбасу є: електрослюсар черговий та з 

ремонту устаткування (25 чоловік або 5,3 % від загальної кількості травмованих), водій (24 чо-

ловіка або 5,1 % від загальної кількості травмованих ), електрогазозварник (11 чоловік або 2,3 

% від загальної кількості травмованих) та слюсар черговий та з ремонту устаткування (16 чоло-

вік або 3,4 % від загальної кількості травмованих). 

Аналіз виробничого травматизму в залежності від місяця (рис. 1) показує, що характерний 

зріст нещасних випадків у серпні (11,8 %), червні (10,5 %) і вересні (10,5 %). Найменша кіль-

кість травм приходиться на січень місяць (5,3 %).     
Рис. 1. Аналіз виробничого травмати-

зму залежно від місяця 
 

Якщо проаналізувати травма-

тизм по кварталам (рис. 2), то най-

більша абсолютна кількість неща-

сних випадків приходиться на III 

квартал (31,6 %), а найменше – на 

I квартал (18,4 %), що  пояснюєть-

ся температурним режимом.    

  
 

Рис. 2. Аналіз виробничого травматизму по кварталах 
 

Отже, частіше за все працівники травмуються у денну зміну (76,3 

% нещасних випадків), яка є найбільш чисельною, в нічну - 23,7 %.  

За стажем роботи потерпілих нещасні випадки розподіляються (ді-

аграма 3): 
Аналіз даних, наведених на рис. 3 свідчить, що протягом дослі-

джуваного періоду частіше за все травмуються працівники, стаж робо-
ти яких від 1 до 5 років.  

Це можна пояснити тільки тим, що молоді працівники, маючі невеликий стаж роботи, з не-
достатньою відповідальністю ставляться до дотримання правил безпеки під час виконання ро-
біт. На рис. 4 наведено дані про розподіл випадків виробничого травматизму за віком постраж-
далих: 

 

Аналіз даних, наведених на рис. 4 свідчить, що протягом досліджуваного періоду частіше 

за все травмуються працівники віком 30-40 років. Тут звичайно велику роль відіграє професій-

ний досвід. З віком людина стає більш серйозною, у неї підвищується відповідальність за ре-

зультати своєї праці й турбота за своє здоров'я. 

У результаті аналізу загального виробничого травматизму по травмонебезпечним професіям 

за 2001-2011 рр. визначено розподіл нещасних випадків за причинами, який наведено у табл. 3. 

Аналіз нещасних випадків за період  2001-20011 рр. на підприємствах ГЗК Кривбасу по 

травмонебезпечним професіям за причинами показав, що з технічних причин сталося 22,6 % 

усіх травм. Серед технічних причин переважають незадовільний технічний стан виробничих 

об'єктів і транспортних засобів. Вага організаційних причин - 78,25 %. Серед організаційних 

 

 

 
Рис. 3 

 
 

Рис. 4 
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причин переважають: порушення трудової та виробничої дисципліни, у т.ч. невиконання поса-

дових обов'язків та невиконання вимог інструкцій з охорони праці. 

У результаті загального аналізу виробничого травматизму за досліджуваний період визна-

чено розподіл нещасних випадків за видами подій, який наведено у табл. 4: 

Аналіз травматизму за основними видами подій свідчить, що частіше за все працівники 

травмуються внаслідок падіння потерпілого з висоти; падіння, обрушення, обвалення предме-

тів, матеріалів, породи, грунту; дії рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, ма-

шин і механізмів. 
Таблиця 3 

Причина 

Електрослюсар 

черговий та  

з ремонту 

устаткування 

Водій Електрогазозварник 

Слюсар черговий 

та з ремонту 

устаткування 

Всього % 

01 - конструктивні недоліки, 

недосконалість, недостатня 

надійність засобів виробниц-
тва 

2    2 1,5 

02 -  конструктивні недоліки, 

недосконалість, недостатня 
надійність транспортних 

засобів 

   2 2 1,5 

03-неякісна розробка або 

відсутність проектн. доку-
ментації на будівництво, 

реконструкцію об`єктів 

1 1 1  3 2,3 

05 - недосконалість, 

невідповідність вимогам 

безпеки технологічного про-
цесу 

  2 1 3 2,3 

06 - незадовільний технічний 

стан  
  2  2 1,5 

06.1 - виробничих об`єктів, 

будинків споруд, території 
2 4 2 3 11 8,3 

06.2 - засобів виробництва 1 1   2 1,5 

06.3 - транспортних засобів  5   5 3,7 

10 - недоліки під час навчан-
ня безпечним прийомам праці 

2 2   4 3,0 

10.1 - відсутність чи неякісне 

проведення інструктажу 
   1 1 0,75 

11-неякісна розробка, недос-
коналість інструкцій з охоро-

ни праці або їх відсутність 
2    2 1,5 

15 - невикористання ЗІЗ через 

незабезпеченість ними 1    1 1,5 

19 - порушення вимог безпе-

ки під час експлуатації устат-
кування, механізмів 

4    4 3,0 

20 - порушення вимог безпе-

ки під час експлуатації 
транспортних засобів 

 3   3 2,3 

21 - порушення правил до-

рожнього руху 
 3   3 2,3 

22 - незастосування ЗІЗ (за їх 

наявності) 
2  1  3 2,3 

24 - порушення трудової і  

виробничої дисципліни 
7 2 4 5 18 13,5 

24.1 - невиконання посадових 
обов`язків 

15 1 3 7 26 19,5 

24.2 - невиконання вимог  

інструкцій з охорони праці 
15 8 8 7 38 28,6 

Всього 54 30 23 26 133 100 

 

 

На підприємствах ГЗК Кривбасу ВАТ «ПівдГЗК», ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ЦГЗК» і ПАТ 

«ІнГЗК» з відкритим видобутком залізної руди за період 2001-2011 рр. найбільша кількість за-

хворілих серед робітників ПАТ «ПівнГЗК» - 68 чоловік. 
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Таблиця 4 

Вид подій 
Електрослюсар 

черговий та з ремо-

нту устаткування 

Водій 
Електрогазо-

зварник 

Слюсар черговий 

та з ремонту 

устаткування 

Всьо-
го 

% 

01 - дорожно-транспортна пригода - 4 - - 4 4,8 

01.1 - наїзд транспортних засобів 2 - - - 2 2,4 

02 -  падіння потерпілого 1 1 2 1 5 5,9 

02.1 - падіння потерпілого під час 

пересування 
2 2 1 1 6 7,1 

02.2 - падіння потерпілого з висоти 5 3 3 4 15 17,9 

03  -падіння, обрушення,обвалення 
предметів, матеріалів, породи, 

грунту 

3 1 4 4 12 14,3 

03.1 - обрушення, обвалення 

будівель, споруд та їх елементів  

2 - - - 2 2,4 

03.2 - обвалення та обрушення 

породи, грунту тощо 
- 1 - - 1 1,2 

04 - дія предметів та деталей, що 
рухаються, розлітаються, оберта-

ються 

2 - 3 4 9 10,7 

04.1 - дія рухомих і таких, що 

обертаються, деталей обладнання, 

машин і механізмів 

2 2 5 3 12 14,3 

04.2 - дія предметів, що розліта-

ються в рез-ті вибуху або руй-
нування приладів, посудин, які 

знаходяться під тиском, у вакуумі 

- 1 - - 1 1,2 

05 - ураження електричним стру-

мом 

2 - - 2 4 4,8 

05.1- ураження електричним стру-

мом при доторканні до ЛЕП та 

обірваних проводів 

1 - - - 1 1,2 

06 - дія екстремальних температур 

(крім пожеж) 
4 - - - 4 4,8 

09 - фізичні перевантаження - 1 - - 1 1,2 

18 - інші види 3 2 - - 5 5,9 

Всього 29 18 18 19 84 100 

 

У багатьох випадках шкідливі умови праці є причиною виникнення професійних захворю-

вань. Підрахунок показує, що у захворілих основний діагноз - пиловий бронхіт. Стан професій-

ної захворюваності залежно від категорії професій на підприємствах ГЗК Кривбасу ВАТ «Пів-

дГЗК», ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ЦГЗК» і ПАТ «ІнГЗК» за період 2001-2011рр. найчастіше зу-

стрічаються такі: електрослюсар черговий та з ремонту устаткування (32 чоловіка), машиніст 

крана (14 чоловік), водій автомобіля (11 чоловік) та майстер (10 чоловік). 

На підприємствах головною причиною є недосконалість робочих місць: робітники підпа-

дають під шкідливу дію пилу, виконують важку роботу в незручній та вимушеній позі, підпа-

дають під шкідливу дію вібрації та під дію виробничого шуму і т.д. Також неефективною є ро-

бота систем вентиляції, кондиціювання повітря. У зв'язку з цим, заходи з профілактики профе-

сійних захворювань повинні бути направлені на удосконалення технологічних процесів і устат-

кування. 

За результатами аналізу стану виробничого травматизму та професійної захворюваності на 

підприємствах ГЗК Кривбасу ВАТ «ПівдГЗК», ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ЦГЗК» і ПАТ «ІнГЗК ви-

значені основні заходи щодо його поліпшення. Для зниження рівня виробничого травматизму 

та профзахворюваності, необхідно: 

підвищити ефективність систем управління охороною праці на підприємствах. Системи 

повинні чітко визначати всі функції управління охороною праці та методи їх реалізації; 
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покращити умови праці на робочих місцях шляхом розроблення та впровадження новітніх 

технологій і техніки, які забезпечують безпечні, здорові та комфортні умови праці, впровадити 

нові види колективного захисту працівників, підвищити рівень промислової безпеки; 

систематично аналізувати стан охорони праці з доведенням його результатів до безпосеред-

ніх виконавців. Постійно контролювати розробку та здійснення профілактичних заходів щодо 

найбільш травмонебезпечних операцій та обладнання, до яких відносяться: падіння людей; 

ураження електрострумом; дія рухомих предметів і механізмів, що обертаються; 

підвищити ефективність роботи служб охорони праці, особливо в цехах, довести її чисель-

ність до встановлених норм; 

забезпечити на підприємствах жорсткий контроль за дотриманням графіків огляду та ремо-

нту будівель, споруд, обладнання, засобів захисту; 

підвищити рівень знань з охорони праці, застосовуючи сучасні методики навчання та ін-

структажу з використанням наглядних посібників, тестів; регулярно проводити підготовки та 

перепідготовки кадрів з охорони праці у напрямку кваліфікаційної відповідності фахівців з 

охорони праці сучасним вимогам; 

своєчасно забезпечити навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб з питань охорони пра-

ці у зв'язку з тим, що значна кількість нещасних випадків пов'язана з невиконанням посадових 

обов'язків. Підвищити рівень відповідальності посадових осіб, в обов’язки яких входить нагляд за ви-

конанням правил безпечного ведення робіт;  

розробити профілактичні заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни, по-

передження нещасних випадків у стані сп'яніння; 

вирішити питання невідповідності умов праці вимогам санітарних і гігієнічних правил та 

норм шляхом розвитку служб медицини праці та системи медико-санітарної допомоги на виро-

бництві, удосконалення порядку проведення медичних оглядів, соціальної та професійної реа-

білітації осіб, що працюють у важких, шкідливих та небезпечних умовах;  

своєчасно проводити атестацію робочих місць у всіх підгалузях на відповідність вимогам 

санітарних нормативів; 

під час проведення атестації робочих місць особливу увагу звертати на технічний стан спо-

руд, будівель, обладнання, засобів захисту. За результатами атестації складати плани та графіки 

з приведення у безпечний стан технологічних процесів та цехів в цілому. Проводити аналіз ре-

зультатів атестації робочих місць за умовами праці на відповідність їх вимогам чинних нормативних 

актів, що встановлюють право на одержання  пільгового пенсійного забезпечення;  

підвищити захищеність працівників від дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого 

середовища шляхом розроблення та впровадження у виробництво нових засобів індивідуально-

го захисту з використанням сучасних технологій, матеріалів і наукових досліджень;  

для підсилення профілактики професійних захворювань на основі поглибленого аналізу 

причин та умов, які сприяють формуванню професійної патології, створити на підприємствах 

автоматизовані системи обліку та аналізу результатів періодичних медичних оглядів з метою 

підвищення їх якості та забезпечення медичної допомоги захворілим на самих ранніх етапах 

формування паталогічного процесу;  

розробити та удосконалити критерії диференційованої диспансеризації, експертизи праце-

здатності та ефективного лікування; 

розробити та удосконалити критерії ранньої діагностики професійного впливу на початко-

вих стадіях професійних захворювань;  

своєчасно перекваліфіковувати і переводити хворих на інші роботи, не пов’язані з дією 

шкідливих умов праці, законодавчо обмежити стаж праці на підприємствах в цих умовах 10-15 

роками. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Заходи безпеки повинні гармонійно по-

єднуватись як з технологічним процесом, так і з конкретними діями людей на робочих місцях. 
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ДОМЕННАЯ ПЛАВКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Повышенное давление газа в рабочем пространстве доменных печей является скорее привычным, а не необхо-

димым фактором, поэтому без ущерба для производства может быть снижено и использоваться лишь как метод ста-

билизации перепада давлений газа между горном и колошником.    
     

Из числа методов интенсификации доменной плавки, широко применяемых на доменных 

печах Советского Союза в прежние годы, и в настоящее время, наряду с обогащением дутья кисло-

родом в наибольшей степени, сохранилось и продолжает использоваться повышение давления газа 

в рабочем пространстве доменных печей. Целесообразность повышения давления на колошнике до 

150-200 кПа и более, как правило, не вызывает никакого сомнения среди специалистов, как теоре-

тиков так и практиков, выросших во время работы доменных печей, когда это давление редко 

опускалось ниже 150 кПа. Между тем эффективность метода, как в самом начале его применения, 

так и в современных условиях была и остается призрачной, причем в прошлые годы сомнения в его 

эффективности и целесообразности применения высказывались чаще, чем теперь [1]. 

Предложение о целесообразности повышения давления газа в печи впервые было высказано 

Г. Бессемером, который полагал повысить, таким образом, температуру газообразных продуктов 

горения и в связи с этим отказаться от нагрева дутья. Несостоятельность такого ожидания была 

установлена еще до его экспериментальной проверки. П.М. Есманский предложил использовать 

повышение давления для улучшения распределения газа по сечению доменной печи и более пол-

ного восстановления железорудных материалов. Такие ожидания также не оправдались. Не 

нашли практического подтверждения и взгляды Д.М. Эвери, усматривающего в повышенном 

давлении газа возможность полного подавления в доменной плавке прямого восстановления ок-

сидов железа [2, с. 7-10].  

Уже первые опыты применения метода на промышленных печах показали, что расход кок-

са при повышении давления газа в печи может сокращаться, оставаться без изменения или воз-

растать. Во всяком случае, четкого улучшения восстановительной работы газа и сокращения на 

этой основе расхода кокса обнаружено не было [1,3 и др.]. Следует отметить, что в ряде случаев 

при повышении давления газа, условия работы печей улучшались. Например, на ММК одновре-

менно с повышением давления колошникового газа была повышена температура дутья и внедрен 

офлюсованный агломерат повышенной основности. Однако в результате повышения давления на 

печах ММК фактическое увеличение производительности и снижение расхода кокса оказалось 

значительно меньше, чем ожидали получить на основании выполненных расчетов влияния дав-

ления колошникового газа на потери напора по высоте печи [4, с. 172-174].   

Дольше всего просуществовал и продолжает жить миф о возможности существенного по-

вышения расхода дутья и интенсивности плавки при искусственном повышении давления газа 

в рабочем пространстве доменной печи путем введения дополнительного сопротивления в га-

зовую сеть печи. У истоков такой точки зрения находятся взгляды и расчеты И.И. Коробова [2, 

с. 10], М.А. Стефановича [5], М.Я. Остроухова [3], А.Н. Рамма [6,7] и др. В основу указанных 

взглядов и, соответственно, расчетов положены ошибочные представления о том, что измене-

ния перепада статического давления газа в столбе доменной шихты адекватно отображаются 

уравнением Дарси-Вейсбаха. 

Ошибочность использования уравнения Дарси-Вейсбаха (следует подчеркнуть, что в физи-

ке такого уравнения нет) для оценки газодинамических процессов доменной плавки, заключа-

ется в том, что независимая переменная реально существующей связи, т.е. причина (перепад 
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статического давления), в конечном результате поменялась местами с зависимой переменной, 

т.е. следствием (скоростью газового потока). При этом причины изменения самой скорости газа 

этим уравнением не раскрываются, а многие исследователи этот факт игнорируют. Игнориру-

ется также неизотермичность и сжимаемость доменного газа.  

В действительности не скорость определяет разность статических давлений в двух точках 

пространства, как это следует, если использовать уравнение Дарси-Вейсбаха, а потенциал, т.е. 

разность давлений, формирует силу, под воздействием которой материальная субстанция, в 

данном случае газ, перемещается из одной точки пространства в другую. При этом, чем больше 

потенциал, величина которого определяется иными физическими параметрами, тем выше ско-

рость. Данная связь отображается известным из физики уравнением Торричелли. 

Следует отметить, что обозначенная ошибочная точка зрения на взаимосвязи разбираемых 

параметров разделяется многими специалистами и сегодня. Между тем хорошо известно, что 

уравнение Дарси-Вейсбаха получено эмпирически для случая напорного движения капельной 

(несжимаемой) жидкости в гладких трубах в изотермических условиях. Распространять данное 

уравнение на доменную печь, где движется иная материальная среда - сжимаемый газ в неизо-

термических условиях, по меньшей мере, не корректно. Поэтому указанные выше методы рас-

чета просто не могут адекватно отображать и соответственно прогнозировать какие-то измене-

ния действительных параметров, тем более что при  выполнении этих расчетов приходится де-

лать множество разнообразных допущений, дополнительно снижающих достоверность отоб-

ражения результатами расчетов действительных связей. 

Изложенные обстоятельства вскрывают одну из причин того, что при повышении давления 

в печи, ожидаемые в соответствии с выполненными расчетами результаты по увеличению рас-

хода дутья и повышению интенсивности плавки, мягко говоря, не соответствуют тому, что по-

лучается на практике. Об этом неоднократно отмечено в литературе, причем не только практи-

ками [1], но и разработчиками указанных расчетов [4, с. 152; 7, с. 114]. 

Другим, и на наш взгляд, главным обстоятельством, которое в рассматриваемом случае 

также проигнорировано, является важная особенность работы центробежных нагнетательных 

машин, как насосов, так и компрессоров, которая заключается в зависимости их производи-

тельности от сопротивления сети. При повышении сопротивления сети, куда нагнетается жид-

кость или газ (воздух), производительность машины, в данном случае компрессора, снижается. 

На эту особенность существующих воздуходувных машин энергетики указывали еще в самом 

начале применения повышенного давления. Например, в табл. 1 в сокращенном варианте при-

ведены данные о потерях (производительности) расхода при повышении давления дутья (воз-

растающего при повышении давления колошникового газа) взятые из работы [8], опубликован-

ной еще в 1952 г. 

Более детально все это показано на рис. 1 из работы [9], где приведен участок газодинами-

ческой характеристики компрессора К-4250-1.  
Рис. 1. Газодинамическая характеристика компрессора К-4250-1[9] 
 

Предположим, что в исходном положении ТВД работает в точке 1 

приведенной диаграммы. Компрессор при n = 3000 об/мин обеспечива-

ет подачу в печь Qд = 3320 м3/мин дутья при давлении Рд = 190 кПа. 

Потребляемая мощность N = 10,2 МВт. Сопротивление сети η = 0,76. 

Это может соответствовать давлению колошникового газа в печи Рк = 

70 кПа при величине общего перепада статистического давления газа 

Р = 120 кПа (табл. 2), который может быть предельным по условию 

обеспечения ровного хода печи.  
Таблица 1  

Зависимость расхода от давления дутья по турбовоздуходувкам  

(ТВД) разных типов 

Воздуходувка 
Интервал повышения 

давления, ати. 

Уменьшение расхода дутья на 0,1 ат повышения  

давления дутья, нм3/мин 

НЗЛ – 3100 1,9-2,1 200 

ББК – 3100 1,9-2,1 270 

ГХХ – 3100 2,1-2,4 180 

ЧР – 3540 2,2-2,3 400 

НЗЛ – 4100 2,0-2,2 350 
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Увеличиваем давления газа на колошнике печи до 110 кПа, что влечет за собой рост сопро-

тивления сети (на диаграмме переходим на кривую η = 0,8 в точку 2). При сохранении числа 

оборотов ротора компрессора 3000 об/мин расход дутья снижается до 3170 м3/мин, а давление 

дутья растет до 215 кПа при той же потребляемой мощности. Общий перепад давлений газа в 

печи при этом снижается до 105 кПа, открывая возможность по увеличению расхода дутья.  
Таблица 2  

Изменение характеристик ТВД, параметров дутья и общего  

перепада давления в печи при повышении давления колошникового газа 

 

Возвращение расхода дутья до исходного при возросшем сопротивлении сети требует увели-

чения числа оборотов ротора до 3100 об/мин (точка 3 на диаграмме). Давление дутья при этом воз-

растает до 245 кПа, т.е. еще на 30 кПа при соответствующем увеличении (на ту же величину) обще-

го перепада статического давлений газа, т.е. возвращение расхода дутья до исходного в соответ-

ствии с диаграммой вызывает повышение перепада до 135 кПа против исходного 120 кПа. Потреб-

ляемая мощность возрастает до 11,5 МВт. По сравнению с исходным периодом давление дутья вы-

росло на 55 кПа, при том же расходе дутья, т.е. по достигнутому результату эффективность интен-

сификации нулевая при повышении расхода энергии на компремирование дутья на 1,3 МВт. При 

этом можно ожидать начала тугого или канального хода доменной печи из-за возросшего перепада 

давления газа до 135 кПа против 120 кПа, если он является предельным. 

Повышение расхода дутья до 3460 м3/мин, т.е. до уровня выше исходного, при возросшем 

сопротивлении сети требует увеличения числа оборотов ротора компрессора до 3200 об/мин 

(точка 4). При этом давление дутья возрастает до 270 кПа, т.е. по сравнению с исходным на 80 

кПа при увеличении потребляемой мощности до 12,9 МВт и общего перепада давления газа в 

печи до 160 кПа. В предельных по величине общего перепада исходных условиях эта задача, 

скорее всего не может быть выполнена, т.к. вызовет расстройство хода печи. 

Если условия газодинамики позволяют увеличить перепад давления от исходных условий 

(точка 1) то это может быть реализовано простым увеличением до ~3150 об/мин ротора ком-

прессора, причем, расход дутья при этом может быть увеличен на несколько большую величи-

ну (до 3500 м3/мин, точка 5), чем при повышении давления колошникового газа. Существенно, 

что в данном случае сокращается расход энергии на компремирование дутья (табл. 2). 

Проведенный анализ газодинамических особенностей современных воздуходувных машин 

позволят сделать заключение о том, что при использовании в качестве источника дутья центро-

бежных компрессоров повышение давления газа в рабочем пространстве доменной печи, путем 

введения дополнительного сопротивления в газовую сеть, не может рассматриваться как метод 

интенсификации доменной плавки. 

Практика применения данного метода на доменных печах СССР подтверждает справедли-

вость такого заключения. Простое сопоставление интенсивности плавки по дутью и сожженно-

му коксу в периоды предшествующие и после широкого освоения повышенного давления на 

печах Советского Союза по многочисленным публикациям в периодической печати указывает 

во многих случаях на нулевую или даже на отрицательную его эффективность. 

Бесспорными, отмечаемыми многими исследователями результатами повышения давления 

является сокращение зон горения у фурм, усиление периферийного хода газа и снижение выно-

са колошниковой пыли [1-5 и др.]. Если полагать оправданной наблюдаемую в последнее время 

на печах Украины и России тенденцию к уменьшению диаметра воздушных фурм, которая 

направлена на сокращение периферийного потока газа и в ряде случаев совмещаемая с закры-

тием части работающих фурм, что логично и потому оправдано, то повышение давления газа 

на колошнике воздействующее на газораспределение в противоположном направлении не мо-

жет считаться оправданным, тем более, что оно в дополнение к этому снижает вынос пыли из 

столба шихтовых материалов в доменной печи, т.е. эквивалентно ухудшению работы системы 

отсева мелких фракций из шихтовых материалов в процессе их загрузки. Не вызывают сомне-

Номер точки  

на рис. 1 

n, об/мин. 
Qд, м3/мин Рд, кПа N, МВт Рк, кПа Р, кПа 

1 3000 3320 190 10,2 70 120 

2 3000 3170 215 10,2 110 105 

3 3100 3320 245 11,5 110 135 

4 3200 3460 270 12,9 110 160 

5 3150 3500 225 11,6 70 155 
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ния и иные, отмеченные многими работами [1-3, 10 др.], отрицательные последствия метода, 

такие как снижение стойкости кладки шахт, засыпных аппаратов, атмосферных клапанов и 

другого оборудования и коммуникаций, как на самой доменной печи, так и на воздуходувке и 

газоочистке, а также ухудшение экономических показателей плавки. Например, при повыше-

нии давления дутья с 2,5 до 3,0 ати. расход энергии на компремирование возрастает на 23,4 % 

[2, с. 356].  

В табл. 3 приведены среднегодовые показатели работы доменных печей комбината “Кри-

ворожсталь” различного объема с различным давлением газа на колошнике опубликованные в 

трудах V международного конгресса доменщиков в 1999 г. [11] и международной научно-

технической конференции посвященной 70-летию КГГМК “Криворожсталь” проведенной в 

2004 г. [12]. Здесь по каждой из печей из промежутка работы в 1990-2003 гг. выбраны годовые 

периоды сходные по условиям их работы, но существенно различающиеся по давлению ко-

лошникового газа. Приведенные данные свидетельствуют о том, что во многих случаях при 

повышении давления газа на колошнике доменных печей в пределах 70-150 кПа интенсивность 

плавки по дутью и сожженному углероду снижается. По каждой из печей в указанном периоде 

времени можно выбрать и периоды, свидетельствующие об обратном. 

На рис. 2 и 3, приведены графики зависимости показателей интенсивности плавки по ду-

тью Jд и по сожженному коксу Jк от давления колошникового газа Рк при изменении последне-

го в пределах от 70 до 150 кПа построенные по тем же данным [11,12].  
 

Как видно, в период от 1990 до 2003 года по печам комбината “Криворожсталь” объемом: 

1719 м3 (№1), 2000 м3 (№5 и 7), 2700 м3 (№8) и 5000 м3 (№9): 

повышение давления колошникового газа в пределах от 70 до 150 кПа к системному по-

вышению интенсивности плавки не приводило;  

по каждой из печей можно найти период, в котором изменение давления газа на 10-20 кПа 

приводят к заметному как повышению, так и снижению интенсивности плавки; 

средний уровень значения показателей интенсивности плавки по дутью и сожженному кок-

су намного ниже достигнутого на печах завода им. Петровского, “Азовсталь”, “Запорожсталь”, 

ММК и др. [1, 4, 13, 14 и др.] без повышения давления колошникового газа.  

М.А Павлов в своей книге, опубликованной в 1949 г., приводит показатели работы коксовых до-

менных печей Советского Союза, в частности доменной печи №2 Криворожского завода объемом 

930 м3, на которой при выходе шлака 860 кг/т чугуна, на нормальном давлении на колошнике и без 

обогащения дутья кислородом интенсивность горения кокса составила 1307 кг/(м3сут.) [13, с. 312]. В 

книге И.З. Козловича [14, с. 196-198] приводится информация о работе доменной печи №3 объемом 

1300 м3 завода “Запорожсталь” в 1939-1940 годах на фурмах диаметром 200 мм и вдувании в печь до 

3400 м3/мин дутья также без обогащения дутья кислородом и при нормальном давлении на колошни-

ке. Интенсивность плавки по дутью составила 2,62 м3/минм3. 

Из числа работы современных печей, приведенных на указанных международных форумах, 

в частности в докладе В.А. Шатлова [15], с таким уровнем интенсивности плавки 1279-1332 

кг/(м3сут) в 2003 г. работали доменные печи №1 (объемом 1007 м3) и №2 (объемом 1033 м3) 

ОАО “Северсталь” при давлении газа на колошнике печей 142 и 141 кПа. Однако здесь же при-

ведены показатели работы других печей комбината “Северсталь”, так на печи №3 объемом 

2000 м3 при давлении колошникового газа 179 кПа интенсивность составила 1015 кг/(м3сут), а 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности плавки по дутью Jд 

от давления колошникового газа: 1 - ДП №1, 2 - ДП №5, 

3 - ДП №7, 4 - ДП №8, 5 – ДП №9 

Рис. 3. Зависимость интенсивности плавки по коксу Jк от 

давления колошникового газа: 1 - ДП №1; 2 - ДП №5; 3 - 

ДП №7; 4 – ДП №8; 5 - ДП №9 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 84 

на доменной печи №5 объемом 5500 м3 при давлении 186 кПа всего 798 кг/(м3сут).  

В табл. 4 приведены основные технико-экономические показатели плавки, полученные в 

ходе экспериментов проведенных на двух доменных печах объемом 2000 м3 работающих в су-

щественно различающихся условиях на разных предприятиях в разное время.  
Таблица 4  

Показатели работы доменных печей объемом 2000 м3при изменении давления  колошникового газа 
 

Показатели №1 №6 

Продолжительность периода, сутки 21 10 333 8 15 

Давление газа на колошнике, кПа 130 101 146 84 140 

Удельная производительность, т/м3 сут 0,97 1,28 1,66 2,08 1,98 

Удельный расход кокса, кг/т чуг. 673 608 527 506 529 

Интенсивность горения кокса, кг/(м3сут) 653 778 875 1052 1047 

Дутье: расход, м3/мин, 3965 4506 3340 3900 3979 

             температура, С 1030 1018 1064 1003 947 

Интенсивность по дутью, м3/мин.м3 1,98 2,25 1,67 1,95 1,99 

Расход кислорода, м3/т чуг  147 123 132 128 151 

Расход природного газа м3/т чуг  – – 112 111 117 

Расход мазута, кг/т чуг 72 91 – – – 

Содержание железа в шихте, % 47,9 49,2 55,9 55,5 56,0 

Эксперимент на доменной печи №1 проведен в 2010 г. в рамках распространения опыта ра-

боты доменных печей доменного цеха №1 комбината “Криворожсталь” на доменные печи ком-

пании “АрселорМиттал Темиртау”. Основной отличительной особенностью условий работы 

печей здесь является низкое содержание железа в шихте и работа без природного газа. Экспе-

римент на доменной печи №6 комбината “Криворожсталь” проведен в 1989 г. и взят для срав-

нения из работы [16, с. 79]. 

На печи №1 ОАО “АрселорМиттал Темиртау” при снижении давления газа на колошнике 

на 29 кПа интенсивность плавки по дутью выросла на 13,6 %, а интенсивность плавки по со-

жженному коксу на 19,1 % при росте производительности печи на 32 % и уменьшении удель-

ного расхода кокса на 65 кг/т чуг.  

На аналогичной по объему доменной печи №6 металлургического комбината “Криво-

рожсталь” интенсивность по дутью существенно выросла при снижении и практически не из-

менилась при повышении на 56 кПа давления колошникового газа в печи, а интенсивность го-

рения кокса выросла наиболее существенно с 875 до 1052 кг/(м3сут) при снижении давления 

колошникового газа со 146 до 84 кПа. При уменьшении давления на колошнике печи произво-

дительность выросла на 25,3 %, а расход кокса снизился на 21 кг/т чуг. Приведенные экспери-

ментальные данные подтверждают справедливость выводов полученных в ходе изложенного 

анализа для различных условий плавки.  

Таким образом, в настоящее время повышенное давление газа в рабочем пространстве пе-

чей является скорее привычным, а не необходимым фактором. Поэтому без ущерба для произ-

водства может быть снижено и использоваться лишь как метод стабилизации перепада давле-

ний газа между горном и колошником. Работать необходимо на максимально возможном пере-

паде давления для обеспечения проникновения газового потока к оси горна печи.  

На наш взгляд, назрела необходимость обсуждения накопленного опыта использования по-

вышенного давления в доменной плавке, а также разработки в соответствие с представлениями 

и терминологией фундаментальной науки теоретических основ изменения давления газа по вы-

соте доменной печи, поскольку использование уравнения Дарси-Вейсбаха не может адекватно 

отображать и соответственно прогнозировать какие-то изменения действительных параметров 

газодинамики доменной плавки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ СЕРЫ В ГОРНЕ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
 

Приведены методические особенности исследования равновесия серы в горне доменной печи. Для сглаживания 

неравномерности распределения температуры шлака в объеме горна и характеристики температурного уровня про-

цесса десульфурации чугуна шлаком в печи предложено понятие теоретической температуры шлака в горне. 
 

Качество металлопродукции предприятий черной металлургии определяется содержанием в 

стали вредных примесей и особенно серы. В современных условиях концентрация серы в каче-

ственной стали не должна превышать 0,001-0,005 %. Для обеспечения указанного содержания 

серы в стали, производимой, в основном кислородно-конвертерным сталеплавильным процес-

сом, необходимо использовать металлошихту с ультранизким содержанием серы. Это обуслов-

лено возникновением существенных физико-химических затруднений развитию десульфурации 

металлической фазы в кислородно-конвертерном процессе. Металлошихта этого сталеплавиль-

ного процесса состоит на 80% из жидкого доменного чугуна. Поэтому для выплавки качествен-

ной стали необходимо обеспечить снабжение сталеплавильного передела  жидким доменным 

чугуном с ультранизким содержанием серы. В настоящее время основным средством получе-

ния жидкого чугуна с низким и ультранизким содержанием серы стала внедоменная десульфу-

рация. Однако существенный уровень затрат на внедоменную десульфурацию чугуна, обуслов-

ленный высокой стоимостью десульфуратора, возбуждает практический интерес к изысканию и 

использованию скрытых резервов доменной плавки для производства чугуна с минимально 

возможной концентрацией серы. Чем ниже содержание серы в выплавленном доменном чугуне, 

тем ниже расход десульфуратора, ниже затраты на внедоменную десульфурацию чугуна, выше 

качество кислородно-конвертерной стали и конечной металлопродукции. 

Выявление скрытых резервов доменной плавки по обеспечению качества металлопродук-

ции нуждается в совершенствовании теории поведения серы в горне доменной печи, где фор-

мируется состав продуктов плавки. Состав чугуна в горне определяется развитием физико-

химических процессов в этой части доменной печи. В свою очередь управление составом вы-

плавляемого чугуна требует наличия количественных взаимосвязей между параметрами проте-

кающих в горне физико-химических процессов. Поэтому основной задачей совершенствования 

теории поведения серы в горне доменной печи является создание математической модели, 

определяющей взаимосвязь между концентрацией серы в чугуне и основными параметрами 

физико-химической системы «чугун - шлак». 

В горне доменной печи можно выделить целый ряд стационарных процессов, для которых 

параметры не зависят от времени. Например, струя дутья, выходящая из воздушной фурмы, 

                                           
.  Ревенко А.В., Ревенко О.А., 2012 
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создает очаг горения, в котором устанавливаются пространственно распределенные концентра-

ционные и температурные поля с неизменными в течении некоторого промежутка времени гра-

диентами. При этом состав и температура в реакционной зоне закономерно изменяются по мере 

увеличения объема реагирования. Для стационарных процессов в доменной печи удается опре-

делить пространственные границы их осуществления и отобразить структурную картину тех-

нологического процесса в целом. При обеспечении устойчивой работы доменной печи возмож-

на стабилизация параметров и пространственных пределов осуществления локальных стационарных 

процессов во времени и допустима правомерность характеристики технологического процесса в це-

лом как стационарного процесса. Если параметры и пространственные пределы осуществления ста-

ционарных процессов не являются стабильными, но изменяются достаточно медленно, то реальный 

процесс допустимо рассматривать в каждый момент времени как квазистационарный. Стационарные 

процессы близки к обратимым процессам, которые представляются в виде совокупности последова-

тельных равновесных состояний и описываются термодинамикой. 

В горне доменной печи сера распределяется между газовой, жидкими (чугун, шлак) и твер-

дыми (кокс, футеровка, гарнисаж) фазами. В газовую фазу сера переходит в основном при сжи-

гании кокса в фурменных очагах. При этом содержание серы в коксе резко снижается на 40% и 

более в объеме между низом шахты и уровнем воздушных фурм, где температура кокса дости-

гает 1100 ºС и более [1, с. 211]. В дальнейшем из газовой фазы сера интенсивно поглощается 

свежевосстановленным железом и флюсующими компонентами доменной шихты. Содержание 

серы в частично восстановленном агломерате увеличивается в 4-5 раз [1, с. 216], а в известняке 

до 0,18-0,35 % [1, с. 221] особенно на периферии и в центре печи. В «корольках» металла из 

низа шахты и зоны воздушных фурм содержится соответственно 0,193 % [S] и 0,29 % [S] [1, С. 

223-224], а в пробах шлака из указанных объемов соответственно содержится 0,56 % (S) и 0,97 

% (S) [1, с. 227]. Часть серы уносится из печи с колошниковым газом, а оставшаяся сера рас-

пределяется главным образом в горне между чугуном и шлаком, периодически выпускаемыми 

из доменной печи через летки. Кроме того, в горне часть серы переходит в чугун и шлак непо-

средственно из кокса, о чем свидетельствует более высокое содержание серы в металлической 

и шлаковой фазах из пор кусков горнового кокса [1]. Однако, кокс играет важную роль в про-

цессах десульфурации в горне. Горновой кокс, имея плотность близкую к плотности шлака, 

находится в слое шлака и обеспечивает большую поверхность реагирования, а также более 

длительное пребывание капель жидкого чугуна в шлаке, лучшие условия перемешивания и 

контакта между реагирующими фазами [2, С. 4-5, с.17].  

Обычно при экспериментальном моделировании термодинамического равновесия серы в горне в 

основном рассматривается поведение серы в системе «чугун - шлак», а в качестве критерия равнове-

сия принимается стабилизация величины коэффициента распределения серы между чугуном и шла-

ком. Так, применение в исследованиях лигатуры с радиоактивным изотопом S35 и принудительного 

перемешивания жидких фаз позволяло контролировать распределение серы между чугуном и 

шлаком и прекращать опыт после достижения стабилизации в них концентраций серы, т.е. «при 

достижении равновесия» [3, с.170]. Однако существенной особенностью экспериментальных 

исследований равновесия серы является то, что в большинстве случаев реальная реакционная 

система не являлась замкнутой, в которой  отсутствовал бы обмен веществом с окружающей 

средой, а фактически была открытой. Для открытых реакционных систем присуще возникнове-

ние градиентов свойств и соответствующих им потоков, определить параметры которых позво-

ляет термодинамика стационарных процессов, а обмен веществом с окружающей средой вызы-

вает изменение начального содержания химических элементов в реакционной системе, ведущее 

к торможению обратных процессов и смещению равновесного состава относительно начально-

го состояния. Поэтому реально достигаемое состояние термодинамического равновесия соот-

ветствует не реальному стартовому состоянию, а смещенному, если бы реальная реакционная 

система являлась замкнутой. С позиций термодинамики необратимых процессов собственно 

необратимость присуща лишь макропроцессам, а микропроцессы являются полностью обрати-

мыми. Таким образом, смещенное начальное состояние реальной реакционной системы при 

обеспечении ее замкнутости будет достигнуто при обратимом микропроцессе из конечного со-

стояния равновесия открытой физико-химической системы. Из принципа микроскопической 

обратимости, называемого также принципом детального равновесия, вытекает равенство в со-

стоянии равновесия скоростей прямого и обратного процессов по любому возможному пути.  
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Исходя из этого для оценки степени достижения равновесия серы, относящегося к микро-

процессам, в незамкнутой реакционной физико-химической системе «чугун - шлак» для реаль-

ных условий плавки допустимо в качестве исходного состояния принимать не начальное состо-

яние открытой реакционной системы, а ее конечное состояние, представляя его в качестве «за-

мкнутой термодинамической системы».  

Описание равновесия при химических превращениях осуществляется химической термоди-

намикой. Химические превращения относятся к микропроцессам и осуществляются в реакци-

онной зоне, располагающейся в области непосредственного контакта исходных реагентов, со-

вершения акта химического взаимодействия и образования новых химических соединений – 

продуктов. В свою очередь образующиеся продукты также реагируют между собой с образова-

нием  исходных реагентов в той же локальной реакционной зоне. Химический состав локаль-

ной реакционной зоны, характеризующийся соотношением количеств молей исходных реаген-

тов и продуктов превращения, будет изменяться до тех пор, пока интенсивность химического 

взаимодействия между продуктами превращения (обратный процесс) не станет равной интен-

сивности химического взаимодействия между исходными реагентами (прямой процесс). В мо-

мент достижения равенства интенсивностей обратного и прямого процессов в локальной реак-

ционной зоне наступает состояние химического равновесия.  

В реальных условиях объем горна доменной печи представляет собой макрообъем, состоя-

щий из микрообъемов локальных реакционных зон с различными температурами и химически-

ми составами исходных реагентов и продуктов превращения, что обусловливает различие па-

раметров химического равновесия по объему горна. Специфические особенности структуры 

слоя материалов в горне препятствуют перемешиванию фаз и выравниванию химического со-

става реакционной системы, а также температуры в ней для всего объема горна. Однако это не 

препятствует достижению состояния локального химического равновесия в каждом локальном 

микрообъеме рабочего пространства горна. Практически выравнивание температур, составов 

чугуна и шлака происходит после выпуска их из доменной печи в ковшах соответственно чугу-

новозов и шлаковозов. Вследствие неоднородности температуры жидкого шлака в объеме гор-

на для оценки степени достижения равновесных значений концентрации серы в шлаке и чугуне 

целесообразно ввести понятие теоретической температуры шлака в горне, которая является 

расчетной величиной и соответствует такой температуре шлака в горне, при которой расчетные 

концентрации серы в металлической и шлаковой фазах равны их значениям в чугуне и шлаке 

на выпуске из печи.  

Рассматривая равновесие серы в горне, следует оперировать данными о ее равновесных кон-

центрациях во всех фазах, присутствующих в этой гетерогенной физико-химической системе, а 

также оценить химические потенциалы серы во всех фазах. Как известно химический потенциал 

(парциальная мольная свободная энергия) отражает тенденцию вещества покинуть фазу.  

Поэтому сделать вывод о достижении состояния химического равновесия серы правомерно 

при условии равенства ее химических потенциалов во всех фазах. Так как химические потенци-

алы веществ являются сугубо расчетными величинами, определить параметры равновесного 

состояния физико-химической системы, возможно, прежде всего, путем термодинамических 

расчетов для условий, присущих конкретной реальной реакционной системе. Совпадение ре-

зультатов расчетов с параметрами реальной реакционной системы позволяет сделать обосно-

ванный вывод о достижении равновесного состояния в реальных условиях. В данном исследо-

вании применен универсальный термодинамический метод определения характеристик равно-

весия  произвольных гетерогенных систем, основанный на фундаментальном принципе макси-

мума энтропии [4,5]. Этот метод предоставляет уникальную возможность обобщенного описа-

ния любого высокотемпературного состояния с помощью одних только фундаментальных за-

конов термодинамики, независимо от условий и способов достижения равновесия. Метод тре-

бует минимальной информации о самой системе и о ее окружении. При этом формулировка 

задачи термодинамического моделирования требует назначения двух условий равновесия изу-

чаемой системы с окружающей средой. Этими условиями могут быть либо численные значения 

термодинамических характеристик равновесия, либо функциональные соотношения между па-

раметрами этого состояния. Для описания самой системы, как материального объекта, необхо-

димо знать лишь содержание образующих ее химических элементов.  

Моделируемые внутренние и межфазные взаимодействия описываются соотношениями, 
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для замыкания которых используются термодинамические свойства только индивидуальных 

веществ - компонентов равновесия. Термодинамические расчеты выполнялись при следующих 

допущениях: достижение полного или локального состояния внешнего и внутреннего термоди-

намического равновесия замкнутой системы, не обменивающейся веществом с окружающей 

средой; обязательное присутствие газовой фазы, которая описывается уравнением состояния 

идеального газа; конденсированные вещества образуют однокомпонентные несмешивающиеся 

фазы либо включаются в состав идеальных конденсированных растворов без учета поверх-

ностных эффектов на границе раздела фаз; отсутствие растворимости газов в жидких и твердых 

фазах. В данном случае модель конденсированных растворов предполагала нулевые тепловые 

эффекты смешивания и с избыточной энтропией, присущей идеальным смесям.  

Согласно данным [3, с.178] при экспериментальных исследованиях равновесия серы в си-

стеме «чугун - шлак» для опыта с пробой чугуна массой 60 г, содержащего 0,79 % [Si], 0,18 % 

[Mn], 0,80 % [S], 4,54 % [C], и шлака массой 30 г, содержащего 40,80 % (CaO), 14,74% (MgO), 

35,53 % (SiO2), 8,99 % (Al2O3), 1,00 % (S), в графитовых тиглях при температуре 1500 ºС и 

нейтральной атмосфере через 5,6 часа чугун имел в своем составе 1,25 % [Si], 0,15 % [Mn], 

0,0083 % [S], 4,62 % [C], а шлак содержал 40,20 % (CaO), 15,32 % (MgO), 34,82 % (SiO2), 8,93 % 

(Al2O3), 0,031 % (Mnобщ), 0,12 % (Feобщ), 1,68 % (S). Для термодинамических расчетов указан-

ный конечный состав системы «чугун - шлак» представлен в виде замкнутой физико-

химической системы десяти химических элементов следующего состава (в моль/кг): 

Fe=11,1926; Si=2,2110; Ca=2,3668; Mg=1,2628; S=0,1748; C=2,5667; O=8,3291; Mn=0,0196; 

Al=0,5773; N = 0,0001. Этот состав отличается от элементного стартового состава данной си-

стемы (в моль/кг): Feн=11,1536; Siн=2,1413; Caн=2,4031; Mgн=1,2154; Sн=0,2697; Cн=2,5222; 

Oн=8,397; Mnн=0,0218; Alн=0,5814; Nн=0,0001. Это свидетельствует о ее обмене веществом с 

внешней средой. Согласно существующим представлениям сера в жидком передельном чугуне 

может присутствовать в виде раствора и в виде химических соединений, главным образом, 

сульфидов железа и марганца. В жидком доменном шлаке, как правило, рассматривается нали-

чие сульфидов кальция, магния, железа и марганца. При задании в рассматриваемой физико-

химической системе двух идеальных конденсированных растворов МХ1 (*k*Fe, *k*Si, *k*C, 

*k*S, *k*Mn) и MX2 (**k*CaO, **k*SiO2, **k*CaS, **k*FeO,**k* FeS, **k*MgO, **k*MgS, 

**k*MnO, **k*MnS, **k*Al2O3) расчетное равновесное состояние характеризуется следующим 

составом (в моль/кг): *k*S=1,84·10-6; N2=1,0702·10-5; *k*C=0,75355; CO=1,318·10-6; 

N2C=3,93·10-5; *k*Si =0,20783; **k*SiО2 =0,10145; SiS =1,379·10-8; **k*Al2O3=0,28865; 

*k*Fe=5,7528; **k*FeO=7,914·10-5; **k*FeS=3,4555·10-4; k*Fe3C=1,8131; *k*Mn=0,018021; 

**k*MnO=1,7445·10-4; **k*MnS=1,4048·10-3; Mg=1,062·10-7; **k*MgO=0,401; **k*MgS=0,0456; 

k*Mg2SiO4 =0,42363; **k*CaO=0,088; **k*CaS=0,15849; k*CaSiO3=0,055294; 

k*Ca3Si2O7=0,7114. Полученные результаты соответствуют состоянию полного перехода FeS и 

MnS в шлак. Пересчет указанного общего состава системы на три фазы свидетельствует, что: в 

фазе, представляющей чугун, содержится 0, 87591%[Si], 0,14919%[Mn], 4,636%[C], 8,864·10-6
 

%[S]; в фазе, представляющей шлак, содержится 36,846 % (CaO), 3,4 % (CaS), 14,876 % (MgO), 

0,2429 % (MgS), 35,811 % (SiO2), 8,7724 % (Al2O3), 0,001698 % (FeO), 0,00906 % (FeS), 0,00369 

% (MnO), 0,036415 % (MnS) при общем содержании  в шлаковой фазе 1,6666% (S); в газовой 

фазе содержится 20,806 % {N2}, 2,5629 % {CO}, 76,398 % {N2C}, 0,026813 % {SiS}, 0,20638 % 

{Mg}. Следует отметить присутствие в рассматриваемой физико-химической системе в каче-

стве самостоятельных конденсированных фаз также Fe3C, Mg2SiO4, CaSiO3, Ca3Si2O7, которые 

учтены при пересчете в составе чугуна и шлака.  

При задании в рассматриваемой системе двух идеальных конденсированных растворов МХ1 

(*k*Fe,*k*Si,*k*C,*k*S,*k*Mn,*k*FeS,*k*MnS) и MX2 (**k*CaO,**k*SiO2,**k*CaS, 

**k*FeO,**k*MgO,**k*MgS,**k*MnO,**k*Al2O3) равновесное состояние характеризуется следую-

щим составом (в моль/кг): *k*S=1,7985·10-6; N2=1,0659·10-5; *k*C=0,76177; *k*Si= 0,2114; CO 

=1,3176·10-6; N2C =3,9341·10-5; **k*SiO2 =0,09948; SiS=1,3557·10-8; **k*Al2O3 = 0,28865; *k*Fe 

=5,7756; **k*FeO = 7,7026·10-5; *k*FeS = 0,0023044; k*Fe3C =1,8049; *k*Mn = 0,012834; **k*MnO 

=1,2045·10-4; *k*MnS = 0,00664574; Mg =1,0676·10-7; **k*MgO =0,39319; **k*MgS =0,013952; 

k*Mg2SiO4 =0,42783; **k*CaO =0,018456; **k*CaS = 0,1519; k*CaSiO3 = 0,02398;  k*Ca3Si2O7 = 

0,72416. Полученные результаты соответствуют состоянию полного перехода FeS и MnS в металл. 

При задании в рассматриваемой системе двух идеальных конденсированных растворов 
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МХ1(*k*Fe,*k*Si,*k*C,*k*S,*k*Mn) и MX2(**k*CaO,**k*SiO2,**k*CaS,**k*FeO, **k*MgO, 

**k*MgS,**k*MnO,**k*Al2O3) равновесное состояние характеризуется следующим составом (в 

моль/кг):*k*S =1,8641·10-6; N2 =1,0699·10-5; *k*C=0,7542; CO =1,322·10-6; N2C =3,9301·10-5; 

*k*Si=0,20696;**k*SiO2=0,10145;SiS=1,39·10-7; **k*Al2O3=0,28865; *k*Fe =5,7552; **k*FeO = 

7,9316·10-5; k*Fe3C =1,8125; *k*Mn=0,019412; **k*MnO=1,8827·10-4; Mg=1,0592·10-7; **k*MgO 

=0,40099; **k*MgS=0,014705;k*Mg2SiO4=0,42355; **k*CaO=0,018822; **k*CaS = 0,16009; 

k*CaSiO3=0,061336 ;k*Ca3Si2O7=0,70885. В этом случае в равновесном состоянии FeS и MnS 

отсутствуют в идеальных конденсированных растворах МХ1 и MX2.       

При указании в рассматриваемой системе двух идеальных конденсированных растворов 

МХ1 (*k*Fe,*k*Si,*k*C,*k*S,*k*Mn,*k*FeS,*k*MnS) и MX2 (**k*CaO,**k*SiO2,**k*CaS, 

**k*FeO,**k* FeS,**k*MgO,**k*MgS,**k*MnO,**k*MnS,**k*Al2O3) равновесное состояние 

характеризуется следующим составом (в моль/кг): Si=0,8266·10-4;Si2=0,0028875;Si3=0,012981; 

**k*SiO2=0,048293; SiS=0,036372; SiS2=1,6436·10-8; Al=1,6181·10-4; Al2O=1,1685·10-4; **k*Al2O3 

=0,16455; Fe=3,3721; **k*FeO=0,032657; **k*FeS =0,087344; FeS=4,6111·10-6; k*Fe4N=1,0·10-4; 

k*Fe3C=2,5667; Mn=0,018854; **k*MnO=1,2582·10-4; **k*MnS=6,2058·10-4; Mg=0,45705; Mg2= 

1,0792·10-5; **k*MgO=0,19088;**k*MgS=4,2449·10-3; MgS=4,8511·10-7; k*Mg2Si=0,1144; 

k*Mg2SiO4=0,12895; k*MgAl2O4=0,1239; Ca=1,0166·10-4; **k*CaO=8,9598·10-3; **k*CaS = 

0,046214; k*CaSiO3 =0,863114; k*Ca3Si2O7=0,46887. В данном случае в равновесном состоянии 

конденсированный идеальный раствор МХ1 отсутствует. 

Рассмотренные четыре случая теоретически являются равновероятными, однако первый ва-

риант задания составов конденсированных растворов для равновесного состояния является 

наиболее близким к экспериментально установленному механизму переноса серы из чугуна в 

шлак в форме сульфида железа при изучении кинетики десульфурации чугуна синтетическим 

шлаком [3, с.205]. Поэтому в дальнейшем при термодинамических расчетах задавалось присут-

ствие в равновесном состоянии конденсированных растворов, компонентный состав которых 

соответствовал первому варианту. Однако в этом случае расчетная равновесная концентрация 

серы в металлической фазе получается крайне низкой и соответствует пребыванию серы в 

форме раствора с жидким железом.  

В работе [6] результаты первого итерационного шага обработки и термодинамического ана-

лиза известных экспериментальных данных [7], [3, с.171,176, 178 ... 181] позволили получить при-

ближенные количественные характеристики по распределению серы между компонентами жидко-

го чугуна и шлака применительно к десульфурации чугуна в условиях горна доменной печи. По-

следующие этапы исследований позволили уточнить количественные характеристики основных 

критериев распределения серы между жидкими фазами пирометаллургической физико-химической 

системы «чугун - шлак» и обобщить их зависимость от некоторых параметров состояния системы 

«Fe-Mn-Si-C-S-Ca-Mg-Al-O-N» математической моделью следующего вида 
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где Тш- теоретическая температура шлака, ºС; qш- удельный выход шлака, кг/т чугуна; [Mn], 

[Si], [C], [S]- концентрации в чугуне соответственно марганца, кремния, углерода и серы, %; 

<S>ост - остаточная сера шихты, распределяющаяся между чугуном и шлаком в доменной печи, 

определяется согласно [8], %; (Feобщ), (Mnобщ), (MgO), (Al2O3), (S), (CaO), (SiO2) - концентрации 

в шлаке соответственно общего железа, общего марганца, магнезии, глинозема, серы, оксида 

кальция и диоксида кремния, %. 

Применение построенных математических моделей в работе [9] обеспечило приемлемую схо-

димость расчетных и фактических значений концентраций серы в чугуне и шлаке на выпуске из 

доменной печи. При анализе таких показателей доменной плавки, как состав чугуна и шлака, отно-

сящихся к термодинамическим параметрам единой гетерогенной физико-химической системы, 

следует использовать фактические показатели конкретных выпусков жидких продуктов, а не 

усредненные результаты за избранный промежуток времени. При определении параметров поведе-

ния серы в доменной плавке следует пользоваться не температурой в реакционной зоне либо тем-

пературой чугуна, а температурой шлака. В горне доменной печи жидкие чугун и шлак имеют раз-

личные температуры. Как правило, температура жидкого шлака выше температуры жидкого чугу-
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на. Поэтому для определения параметров поведения серы в доменной плавке необходимо знать 

температуру жидкого шлака в горне. Расчётная температура жидкого шлака в горне, которую в 

данной работе предложено именовать теоретической, изменялась в интервале 1562-1587 С, что 

было на 53-72 С измеренных температур жидкого чугуна на выпусках из доменной печи. Для про-

гноза качества выплавляемого чугуна и анализа причин колебания его сернистости разработаны 

методы моделирования [10] и пофакторного анализа. 

Таким образом, можно заключить, что термодинамические расчеты по такой методике 

позволяют определить равновесные концентрации серы в металлической фазе в виде раствора с 

жидким железом и в шлаковой фазе в форме сульфидов железа, марганца, кальция и магния, а 

также состав газовой фазы над этими конденсированными фазами. Для сглаживания неравно-

мерности распределения температуры шлака в объеме горна и характеристики температурного 

уровня процесса десульфурации чугуна шлаком в печи предложено понятие теоретической 

температуры шлака в горне. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Непрерывное повышение тре-

бований к надежности и безопасности работы технологического оборудования,  состояния зда-

ний и сооружений предопределяет широкое применение физических методов и приборов уль-

тразвукового неразрушающего контроля. Ультразвуковой контроль отличается многообразием 

методов, типов применяемых волн, широким диапазоном частот. Перспективным направлени-

ем  дальнейшего развития методов ультразвукового контроля является технология ультразву-

ковых фазированных решеток. 

Анализ исследований и публикаций. В настоящее время известны различные способы фоку-

сирования ультразвука, основанные на применении одиночных фокусирующих преобразователей 

[1,2], линз [3], а также фазированных решеток [4-7]. На практике давно используется простой и от-

носительно дешевый метод, основанный на применении одиночных фокусирующих преобразова-

                                           
.  Моркун В.С., Подгородецкий Н.С., 2012 
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телей с поверхностью в виде части сферической оболочки и с непрерывным распределением коле-

бательной скорости по поверхности излучателя [1,2]. Однако существенным недостатком подоб-

ных фокусирующих систем является их фиксированное фокусное расстояние. 

При использовании метода фазированных решеток генерируется ультразвуковой луч с 

настраиваемыми углом ввода, фокусным расстоянием и размером фокусного пятна. При этом 

также можно настроить генерирование луча в разных секторах фазированной решетки. Эти 

функции открывают целый ряд новых возможностей. Например, можно быстро изменить пара-

метры угла и направление сканирования не передвигая датчик. Таким образом, эта технология 

заменяет собой целую гамму датчиков, а также некоторые механические компоненты.  

Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных решеток - управляемые 

компьютерной программой амплитуда и фаза импульсов возбуждения отдельных пьезоэлемен-

тов в многоэлементном преобразователе. Возбуждение пьезоэлементов осуществляется таким 

образом, чтобы управлять параметрами ультразвукового луча: углом, фокусным расстоянием, 

размером фокусного пятна и т.д. В настоящее время могут быть изготовлены решетки, которые 

содержат до 1024 элементов, на частоту от 1 до 18 МГц, с активной матрицей 88 мм, сопря-

женной с металлом, призмой или водой, и с соединительным кабелем до 100 м длиной [7]. В 

лаборатории акустики Парижского университета разработано программное обеспечение PASS 

(Phased Array Simulation Software), которое используется для визуализации конструкции преоб-

разователя, расчета фокальных законов и параметров луча, программирования параметров пре-

образователя и схем контроля. Результаты расчетов, сохраненные в файлах формата *.mnp мо-

гут быть прочитаны в программе TomoView фирмы R/D Tech [6]. 

Цель исследований. Исследовать возможность использования технологии фазированных 

решеток для построения систем контроля и диагностики на основе высокоэнергетического уль-

тразвука.   

Изложение материала и результаты. Для того, чтобы создать луч под требуемым углом и 

требуемой фокусировкой, отдельные элементы возбуждаются в заданные расчетные моменты 

времени. Как показано на рис. 1, сигнал от определенной точки приходит на отдельные элементы 

преобразователя в различные моменты времени, которые предварительно рассчитываются [7].  

На рис. 2 приведен пример фокусирования ультразвуковых полей двумерным матричным 

преобразователем [6] 

      
Рис. 1. Схема функционирования ультразвукового пре-

образователя на основе фазированной решетки 

Рис. 2. Эллиптическая фокусировка  прямоугольной 

двумерной матрицей пространственных координатах  
 

При излучении генератор импульсов синхронизации посылает синхроимпульс на блок фазо-

вых задержек. Последний генерирует импульс высокого напряжения заданной длительности и с 

заданной задержкой, определенной фокальным законом. На каждый элемент решетки поступает 

один задержанный импульс. Сумма волн, излученных каждым элементом представляет собой 

луч, распространяющийся под определенным углом и сфокусированный на определенном рас-

стоянии. При приеме сигнал принимается каждым элементом решетки, затем задерживается во 

времени в соответствии с заданным фокальным законом. Задержанные импульсы суммируются и 

формируют единый импульс, который поступает в устройства приемного тракта. 

Волновой фронт (поверхность равной фазы) ультразвукового сигнала может иметь сфери-

ческую или цилиндрическую форму (рис. 3) [6]. 

Звуковое давление в определенной точке сферической волны зависит от пройденного рас-

стояния по следующему закону 

  1212
waves  spherical

zzPP  .    (1) 
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Звуковое давление в цилиндрической волне является следующей функцией расстояния 

    5,0

12waves  lcilindrica12  zzPP  .     (2) 

Рис. 3. Распространение сферической (от точечного источни-

ка) или цилиндрической (от линейного источника) волны 

Распределение комплексного звукового давления 

плоского элемента в виде диска может определяться с 

помощью метода точечного источника, в котором излу-

чающая поверхность диска представлена в виде набора 

многих элементарных излучателей. Предполагая ради-

альную симметрию элемента, его трехмерное акустиче-

ское поле может быть найдено путем расчета ком-

плексного давления P(rs,zs) в плоскости, как функция расстояния в осевом направлении zs и в 

радиальном направлении rs согласно выражению [5] 
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где  - плотность среды; с - скорость звука в среде; k - волновое число; u0 -  колебательная ско-

рость на поверхности элементарных излучателей; А - площадь элементарного излучателя;  - 

коэффициент затухания в среде и R - расстояние от центра элементарного излучателя до точки 

(rs,zs), где рассчитывается поле.  

Важной процедурой ультразвукового контроля является определение аналитических выра-

жений плоскости сканирования в виде центральной проекции объекта контроля. Будем исполь-

зовать для этого подход, приведенный в работе [8]. Рассмотрим построение центральной про-

екции точки ),,( zyx RRRR


 на заданную плоскость . Центр проектирования ),,( zyx CCCC


  бу-

дем считать заданным. 

Для решения рассматриваемой задачи будем полагать, что плоскость  определяется точкой 

),,( zyx OOOO


 и двумя векторами 1  и 2 . Будем считать, что эти векторы являются единичными и 

ортогональными. Если точка iR


 является центральной проекцией точки R


 на плоскость , то 
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где o


 - нулевой вектор. 

Рассмотрим поверхность, заданную в параметрическом виде ),( vuRR


 . Для определения 

центральной проекции поверхности необходимо построить касательную коническую поверх-

ность с вершиной в точке C


 и найти линию ее пересечения с плоскостью . Система, которая 

позволяет построить контур центральной проекции пространственного объекта на заданную 

плоскость  имеет следующее аналитическое выражение 
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где R


 - точка, принадлежащая поверхности ),( vuRR


 .  

Используя тот факт, что векторы CRi


  и CR


  отличаются только на масштабный мно-

житель, получим  
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Уравнения контура плоской проекции пространственного объекта, записаны в трехмерной 

пространственной системе координат. Они могут быть преобразованы в систему координат на 

плоскости  следующим образом  
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Приведенный подход позволяет получить аналитическое выражение произвольной плоско-
сти сканирования пространственного объекта и выполнить его анализ сфокусированным долж-
ным образом ультразвуковым лучом. 

Для сканирования объектов с большим коэффициентом затухания необходимо использо-
вать высокоэнергетический ультразвук. Интенсивные волны обладают рядом особенностей, 
резко отличных от свойств волновых процессов малой интенсивности. Учет нелинейности вы-
ражений, лежащих в основе волнового уравнения, приводит к изменению формы колебаний в 
волне. Охарактеризовать эти изменения можно в рамках временнóго описания. При таком под-
ходе определяются изменения, которые претерпевает заданная у излучателя гармоническая 
форма колебаний по мере распространения волны [9].  

Поведение интенсивных пучков, наряду с дифракцией, определяется нелинейными эффек-
тами, которые проявляются тем сильнее, чем больше амплитуда или интенсивность волны. Эти 
эффекты для ультразвуковых волн обусловлены нелинейностью уравнений гидродинамики, а 
также нелинейными свойствами среды, т.е. зависимостью отклика среды от амплитуды волны.  

      
Рис. 4. Ступенчатая дискретизация интенсивности уль-

тразвукового поля в пространственных координатах 

Рис. 5. Распределение мощности ультразвукового излу-

чения на расстоянии z от излучателя 

Числовые характеристики процесса фокусирования импульса высокоэнергетического уль-

тразвука в контролируемой среде, формируемого при помощи технологии фазированной ре-

шетки, получены при помощи  пакета HIFU Simulator v1.2 [10]. На рис. 4 показана ступенчатая 

дискретизация интенсивности ультразвукового поля в пространственных координатах, а на рис. 

5 распределение мощности сфокусированного ультразвукового излучения на расстоянии z от 

излучателя. 
Изложенный подход позволяет осуществить аналитическое конструирование систем кон-

троля и диагностики протяженных пространственных объектов со сложной геометрией и боль-
шим коэффициентом затуханием ультразвуковых волн. 

Вывод. Фазированные решетки имеют ряд преимуществ перед распространенными в 
настоящее время методами ультразвукового контроля: программное управление углом луча, 
фокальным расстоянием и размером электронного пятна, контроль одним  многоэлементным 
датчиком под разными углами, большая гибкость в контроле объектов со сложной геометрией, 
высокоскоростное сканирование без механических приспособлений. Это позволяет существен-
но повысить качество и эффективность диагностических процедур. 
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ТЕПЛО- МАСООБМІН МІЖ ВОДОЮ ШАХТНИХ ВОДОЗБІРНИКІВ І ПОВІТРЯМ 
 

Наведено методику розрахунку тепло-масообміну між водою в шахтних водозбірниках і повітрям, а також про-

аналізовано вплив цього фактору на тепловий режим шахт. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Температура повітря 

в камерах водовідливу на глибоких горизонтах не рідко сягає за 30°С, що створює несприятливі 

умови праці. 

Аналіз досліджень і публікацій. Незважаючи на велику кількість досліджень стосовно пи-

тань тепло-масообміну у виробках відносно великої довжини, для камеро подібних виробок це 

питання вирішено в недостатній мірі. 

Викладення матеріалу та результати. Тепло-масообмін в гірничих виробках відбувається 

при наявності градієнта температури, або маси. Ці градієнти можуть бути позитивними, коли 

температура порід, чи поверхні води більша температури повітря, в інших випадках градієнти 

вважаються негативними. Температура оточуючих гірничу виробку порід залежить від глибини 

її залягання і величини геотермічної ступені, яка для Кривбасу в середньому складає 90 м. 

Велике значення має також процес стиснення при опусканні повітря по подаючому стволу. 

Цей термодинамічний процес – політропний, але дуже близький до адіабатного (n = 1,35), тобто 

на 100 м глибини температура збільшується на 0,9°С. Якщо вважати, що глибина нейтрального 

шару для Кривбасу дорівнює 35 м а його температура 10,8°С, то температура порід на відпо-

відній глибині буде дорівнювати, °С 

,      (1) 

де  - температура нейтрального шару, °С; Н - глибина, на якій визначається температура, м; 

 - глибина, на якій знаходиться нейтральний шар, м;  - величина геотермічної ступені, 

м/°С. 

Орієнтовно в Кривбасі на глибині 1000 м будемо мати таку температуру 

 °C, 

а на глибині 1400 м температура порід складатиме 26°С. Якщо врахувати тепло адіабатного 

стиснення, то температура повітря буде вище: 26°С - на глибині 1000 м, а на глибині 1400 м – 

перевищуватиме 30°С. 

Температура шахтної води залежить від того звідки вона надходить у водозбірник. Най-

більш холодна вода із зони нейтрального шару (верхніх горизонтів), а з нижніх горизонтів най-

більш тепла. 

Температуру повітря у камероподібній виробці можливо визначити в загальному вигляді із 

параметричного рівняння 

,      (2) 

де  - час провітрювання, год; R - приведений радіус камеро подібної виробки, м; Н - глибина 

центра виробки, м;  - коефіцієнт теплопровідності, ;  – коефіцієнт конвективного теплоо-
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бміну, кДж/м2·С; с – питома теплоємність кДж/кг·С;  - густина повітря, кг/м3;  - темпера-

тура порід на глибині Н. 

У свою чергу теплофізичні константи гірських порід залежать від координат місць виміру, 

температури і часу.  

Для теплового розрахунку вентиляції необхідно визначити тепловиділення в часі, для чого 

можна скористатись залежностями, кДж/с 

,      (3) 

,      (4) 

де F - площа теплообмінної поверхні. 

Водозбірники шахтного водовідливу, як правило, мають такі розміри: довжина а 40-50 м, 

ширина b 4-5 м і висота h до 4 м (глибина води до 3 м і активний водо вміст до 600 м3, при 

площі водяного дзеркала до 200 м2). Розміщуються водозбірники неподалік підйомних стволів. 

Камери мають два виходи на приствольну виробку - один для притоку води, а інший, як аварій-

ний хід. Через ці виробки здійснюється провітрювання насосних, в яких виділяється велика кі-

лькість тепла від потужних двигунів і самих насосів. Провітрювання насосних здійснюється за 

рахунок загальношахтної депресії, а так як вхід і вихід з насосної знаходяться близько, то пере-

пад статичних тисків дуже малий і, відповідно, провітрювання виробок дуже неефективне, що 

призводить до підвищення температури t ≥30°С і відносної вологості φ = 100%. Можливе і міс-

цеве провітрювання насосних. 

Визначимо вплив водозбірників на тепло-масообмін у камерах водовідливу. 

Для вирішення задачі приймемо температуру води у водозбірнику tв = 23°С, температуру 

повітря по сухому термометру tс = 30°С, відносну вологість φ = 98% 

Температуру поверхні води у водозбірниках при природній конвекції знайдемо із відомого 

критеріального рівняння [5] 

,      (5)  

де ; tn - температура поверхні води, °С; tм - температура по мокрому термо-

метру, °С; мвмc ttttK  / ; Аr - критерій Архімеда qL3/v2; q - прискорення, 9,81 м/с2; L - приве-

дений діаметр поверхні води, м; v- коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря, при даних умовах  

v= 17,21·10-6 м2/с [5]; Pr - число Прандтля = 0,7 [5]. 

Підставивши значення критеріїв в рівняння (5) отримаємо 

,  (6) 

Наведено діаметр дзеркала води 

1614,3/200/ 22  SВ  м. 

Густину повітря, при температурах 30°С і 23°С, визначаємо із залежності (7) 

, (7) 

 

 
З рівняння (2) визначимо tn, після підстановки відомих значень 

 
Визначимо коефіцієнт масообміну з рівняння (8) 

 ,     (8) 

Густина повітря при температурі поверхні води (tп) буде дорівнювати 

 

Дійсне значення середньої температури  
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Ctcp
 65,222/233,22  °С. 

При такій температурі коефіцієнт кінематичної в’язкості дорівнює 15,32·10-6 м2/с, значення 

дифузного критерію Прандтля =0,704 

Абсолютне значення середньої температури 

KTcp
8,29565,2216,273   

По відомій формулі знаходимо коефіцієнт дифузії [5], м2/год 

  

Підставивши отримані значення в рівняння (8) отримаємо,  м/год  

 . 

Кількість вологи, яка конденсується, визначається із залежності, г/год  

,    (9) 

де С1 - концентрація водяної пари на поверхні рідини при 22,3°С [5], відповідно С1 = 17,3 і С2 = 16,8. 

Отже, при умовах задачі масообмін практично не відбувається і теплообмін за рахунок те-

плообміну теж. Для визначення коефіцієнту конвективного теплообміну скористуємося відо-

мим виразом [5], кДж/м 

,      (10) 

де  - коефіцієнт теплопровідності повітря =0,022. 

Підставивши в рівняння (10) відомі значення, отримаємо, кВт/м2·град 

 

Кількість переданого явного тепла визначається з формули Ньютона, кВт/м2 
 

Повна кількість явного тепла буде дорівнювати, кВт 
85,06000014,0  FqQ   

Висновки та напрямок подальших досліджень. Встановлено що кількість явного тепла, 

яка передається від повітря до води несуттєва і практично не впливає на тепловий баланс шах-

ти, так як температура води дуже близька до температури шахтного повітря. Отже, параметри 

повітря в насосній визначаються лише роботою потужних насосів. При цьому коефіцієнт кори-

сної дії електродвигунів достатньо високий і складає 0,97-0,98, тоді як ККД насосів низький і 

дорівнює 0,82-0,85, тобто, безпосередні втрати енергії в двигуні і насосі складають до 20% від 

потужності двигуна. При потужності двигунів насосів, наприклад, 800 кВт (ш. Родіна) теплова 

потужність буде дорівнювати 160 кВт. 
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ОСОБЕННОСТИ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ 

ТРАНСПОРТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА В РОТОРНОМ АГРЕГАТЕ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 
 

В работе описана роторная машина для транспортирования, охлаждения, просеивания и, в некоторых случаях, 

дробления крупных кусков неоднородного металлургического сырья. Теоретически получены зависимости для рас-

чета параметров машины, при которых будет происходить разрушение требуемого класса перемещаемого материала. 

Ключевые слова: ротор, агломерат, дробление, камера дробления, энергия разрушения. 
 

Для транспортировки и охлаждения горячих сырьевых материалов перспективным являет-

ся применение так называемых роторных транспортировщиков-охладителей [1]. Схематично 

транспортирующая система показана на рис. 1.  

Конструктивно транспортирую-щая система состоит из нечетного числа вращающихся ду-

говых роторов, причем каждый последующий ротор повернут относительно предыдущего на 

угол 90º. Нечетное количество роторов обусловлено тем, что первый ротор, расположенный в 

начале участка транспортирования предназначен для предотвращения попадания крупных кус-

ков сырьевого материала на конвейер просыпи, а количество роторов, необходимое для осу-

ществления процесса транспортирования всегда кратно четырем, так как процесс перемещения 

материала состоит из четырех этапов. 
Рис. 1. Принципиальная схема транспортирующей 

машины:а - положение роторов машины при угле поворо-

та ведущего звена φ=0°; б - положение роторов машины 

при угле поворота ведущего звена φ=45º 
 

При рассмотрении рабочего процесса в 

машине будем исходить из того, что каждый 

ротор представляет собой два сложенных по 

хордам круговых сегмента, которые получены 

одним и тем же радиусом и опираются на угол 

90º. Обратимся к двум сопряженным роторам, повернутым один относительно другого на угол 

90º, оси вращения которых располагаются на горизонтальной прямой на расстоянии (a+b). Ука-

занные роторы при синхронном и синфазном  вращении в идеале должны обеспечивать непре-

рывный контакт сопрягаемых поверхностей. При использовании машины в качестве транспор-

тировщика-охладителя зазор между сопрягаемыми поверхностями должен отсутствовать. Если 

машина ещё выполняет функцию грохота, то зазор между сопрягаемыми поверхностями рото-

ров должен быть все время постоянным и равным δ, в этом случае межцентровое расстояние 

для двух смежных роторов составляет (a+b+δ). Отдельно отметим, что смежные роторы собра-

ны так, что в любом положении угол между большими осями роторов будет равен 90º. 

Условие беззазорной работы смежных роторов рассматриваемого конструктивного реше-

ния роторов можно показать исходя из следующих геометрических построений (рис. 2). 
Рис. 2. К обоснованию беззазорной работы двух 

смежных роторов, центры вращения которых распо-

ложены на расстоянии АВ=a+b:АС=ρ- радиус-вектор 

точки непрерывного контакта двух роторов; СВ=a - 

длина большой полуоси ротора; b - длина малой по-

луоси ротора; α - угол поворота ведущего ротора; 

С=90° - угол между большими полуосями смежных 

роторов 

Кроме функций транспортирования, 

охлаждения и просеивания перемещаемого материала, в некоторых режимах эксплуатации 

возможно еще и независимое дробление крупных кусков материала, при этом геометрические и 

кинематические параметры машины должны удовлетворять некоторым условиям, которые бу-

дут получены ниже. 

В случае транспортирования материала различной крупности (например, агломерат), в ре-

зультате сегрегации крупного материала в нижней части рабочей камеры (рис. 3) с высокой 
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степенью вероятности может произойти захват и удар ротором по «условно» неподвижному 

куску транспортируемого материала. Отметим, что передача энергии на материал происходит 

«свободным» ударом, когда кусок не опирается на рабочие части машины, при этом усилие 

удара уравновешивается силами инерции самого куска. 

Наибольшая кинетическая энергия, которая затрачивается ротором при его соударении с 

наибольшим куском перемещаемого материала, достигается после сползания такого куска по 

боковой поверхности первого ротора в положение, при котором большая ось первого ротора 

вертикальна, а второго ротора - горизонтальна, тогда вторым ротором при его взаимодействии 

с куском материала достигается наибольший ударный импульс.  

Другими словами, «попутное» измель-

чение перемещаемого материала достигает-

ся при взаимодействии наиболее крупных 

кусков материала со вторым ротором рабо-

чей камеры, находящемся в горизонтальном 

положении (в этом случае для наиболее 

крупных кусков материала развивается 

наибольший маховой момент и произойдет 

эффективный захват куска материала). Если 

крупный кусок, в силу своего положения в 

рабочей камере, не будет раздроблен, то этот процесс может быть осуществлен в последующих 

рабочих камерах, образованных другими роторами машины. 

Рассмотрим энергетические соотношения при взаимодействии ротора с куском перемеща-

емого материала 

То=Т1+Т2,      (1) 

где То - кинетическая энергия вращающегося ротора до его соударения с куском материала 

2/2
oo IT  , 

где I - момент инерции ротора; о - угловая скорость ротора до удара; Т1  - кинетическая энер-

гия ротора после удара  

2/2
11 IT  , 

где 1 - угловая скорость ротора после удара (величина изначально неизвестная); Т2 - кине-

тическая энергия, затрачиваемая на соударение ротора с куском материала и передаваемая ма-

териалу 

2/2
12 MVT  , 

где М - масса куска; V1 - скорость, сообщаемая ротором куску материала  после удара (V1=1a); 

a - длина большой полуоси ротора. 

Подставляя значения Тo,Т1,Т2 в (1), получим 
2
1

22
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2  MaII o  .      (2) 

Выразим 1 из (2), получим 

  )/(11 22
1 IMaMaII oo   .     (3)  

Тогда приращение кинетической энергии, затрачиваемое на соударение, равно 
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При этом уменьшение угловой скорости после соударения ротора с куском материала со-

ставит 






  )/(1/11)/(11 22

1 IMaIMa oooo   .    (5) 

Время, в течение которого ротор должен увеличить угловую скорость от 1 до o  

 t=/o.        (6) 

 
Рис. 3. К ударному взаимодействию ротора 

с «негабаритным» куском транспортируемого материала 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 99 

равно времени, которое затрачивает ротор для его поворота на угол π. Для обеспечения после-

дующего удара ротора по куску (крупному) перемещаемого материала, ротор должен увели-

чить свою угловую скорость от значения 1 до номинального значения o, иначе  

o=1+t,       (7) 

где ε - угловое ускорение ротора; t - время разгона ротора от скорости 1 до скорости o (t=/o). 

Перепишем (7) с учетом (3) и, учитывая значение времени разгона ротора (6), будем иметь 

t
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oo  
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и, окончательно, получим  
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  .    (10)  

Применяемый в приводе машины двигатель должен обеспечить ускорение ε при разгоне 

ротора, которое определяется по формуле (10).  

Значение массы ускоряемого куска должно приниматься усредненным для определенных 

разгонных характеристик двигателя, при этом значение момента инерции ротора должно при-

ниматься приведенным к условному ротору 

Iпр = I(n/2),       (11)  

где n - число роторов в машине (число четное, без учета первого направляющего ротора). 

Значение массы ударяемого куска принимаем среднестатистическим и приведенным к 

условному ротору 

Mпр = M(n/2)       (12)  

Если по условиям эксплуатации транспортирующей системы необходимо додрабливание 

крупных кусков, или требуется исключить дробление, то этот вопрос рассмотрим из следую-

щих соображений. Для разрушения куска материала необходимо, чтобы приращение кинетиче-

ской энергии при соударении ротора с куском транспортируемого материала, было больше или 

равно работе сил упругого разрушения [2]  

T=T2A .     (13)  

Если условие (13) не выполняется, то разрушение материала не произойдет. Поэтому гео-

метрические и кинематические параметры работы машины выбираются так, чтобы обеспечить 

требуемые по технологии характеристики обрабатываемого материала. 

Условия разрушения некоторых классов транспортируемого материала (13) можно пред-

ставить в виде 
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 ,    (14) 

где в  - предел прочности  на сжатие транспортируемого материала (в куске); γ - плотность ма-

териала; E - модуль упругости материала. 

В приведенном выражении (14) величины в,M,,E характеризуют физико-механические 

свойства транспортируемого материала, то есть являются заданными величинами, а величины 

I,о,a характеризуют размеры, форму и угловую скорость вращения роторов, которые можно 

изменить для получения требуемых условий транспортирования материала (с учетом или без 

учета додрабливания некоторых классов материала). 

Вывод. Получены условия, исходя из которых, можно рассчитать геометрические и кине-

матические параметры машины, обеспечивающие эффективное дробление требуемого класса 

транспортируемого материала. Использование этих зависимостей, в случае необходимости, 

также позволит исключить разрушение транспортируемого материала. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 100 

 

Список литературы 
 

1. Роторно-пластический аппарат для подготовки металлургической шихты / В.И. Большаков, А.Д. Учитель, 

Г.Л. Зайцев, С.В. Швед, В.Г. Григорьева. Металлургическая и горнорудная промышленность.-2001, №6. - С. 84-88. 

2. Дробилки. Конструкция, расчет, особенности эксплуатации / В.В. Клушанцев, А.И. Косарев, Ю.А. Муй-

земнек.- М. Машиностроение, 1990. - 320 с. 

 

Рукопись поступила в редакцию 15.03.12 

УДК 669.162.16  
 

Е.Г. ДОНСКОВ., В.П. ЛЯЛЮК, доктора техн. наук, проф., 

А.Д. ДОНСКОВ, студент, Д.А. КАССИМ, канд. техн. наук  

КМИ ГВУЗ “Криворожский национальный университет” 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ ДОМЕННОЙ  

ПЛАВКИ В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДЫ И НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

На современном этапе работы доменных печей расход дутья ниже достигнутого в прежние годы, несмотря на 

широкое использование повышенного давления газа предназначенного для увеличения расхода дутья. Обогащение 

дутья кислородом не компенсировало сокращение его расхода, что привело к снижению интенсивности поступления 

кислорода через фурмы и, соответственно, интенсивности горения кокса. На рубеже тысячелетий видно, что оба 

метода не оправдали возложенных на них ожиданий. 
 

В самом общем смысле интенсификация это усиление, ускорение, повышение производи-

тельности агрегата, участка, процесса. Применительно к доменной плавке это понятие имеет 

еще и более узкий смысл - повышение производительности печей за счет роста интенсивности 

горения кокса (интенсивности плавки). Иными словами это достижение более высокого (пре-

вышение) уровня интенсивности горения кокса, по сравнению с исходными (до применения 

интенсификатора), и увеличение из-за этого суточной выплавки чугуна. 

В числе признанных и широко распространенных методов такой интенсификации первые 

позиции занимают повышение давления газа в рабочем пространстве доменной печи, призван-

ное обеспечить возможность повышения расхода дутья, и обогащение дутья кислородом. От-

правной точкой для таких представлений служит и широко известная пропорция взаимосвязей 

основных показателей доменной плавки, согласно которой производительность П,п печи опре-

деляется как отношение интенсивности горения кокса Jк, iк к удельному его расходу на выплав-

ку 1 т чугуна (к) 

суткимт
к

і
псуткит

к

J
П кк  3/,   ;/, .      (1) 

При этом, значения производительности и интенсивности горения кокса могут быть отне-

сены как ко всей печи, так и к одному кубическому метру полезного ее объема. В соответствии 

с приведенной пропорцией производительность может возрастать за счет увеличения числите-

ля Jк,iк, сокращения знаменателя к или, более значительно, при одновременном изменении дан-

ных показателей в указанных направлениях. В случае одновременного увеличения или сниже-

ния Jк и к конечный эффект определяется соотношением величин их приращений.  

Используемые методы интенсификации и совершенствования технико-экономических по-

казателей плавки разработаны и используются, отталкиваясь от изложенного. В частности, од-

ним из важных направлений повышения производительности доменных печей является интен-

сификация плавки, т.е. повышение интенсивности горения кокса. Повышение производитель-

ности за счет сокращения расхода кокса точнее именовать совершенствованием технико-

экономических показателей доменной плавки и особенно если учесть стоимость кокса в себе-

стоимости чугуна. 

В простейшем случае, при отсутствии топливных добавок к дутью, интенсивность горения 

кокса Jк равна примерно 1,15-1,20 интенсивности горения углерода Jс, которая однозначно 

определяется суммарным кислородом, поступающим через фурмы с дутьем д
оJ  и расходуемым 

в реакциях прямого восстановления ш
оJ  

                                           
.  Донсков Е.Г., Лялюк В.П., Донсков А.Д., Кассим Д.А., 2012 
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)(9,0)75,0(15,115,1 ш
о

д
ооск JJJJJ   .    (2) 

В свою очередь интенсивность плавки по подаваемому через фурмы кислороду возрастает 

в двух случаях: при увеличении расхода дутья и содержания кислорода в нем. В плане реализа-

ции данного направления на печах Советского Союза в истекшем полувеке осуществлялось 

повышение давления газа в рабочем объеме доменных печей, как уже указано предназначенное 

для увеличения расхода дутья, и обогащение подаваемого дутья кислородом. 

В настоящее время на доменных печах Украины эти методы продолжают достаточно ши-

роко использоваться, хотя к достижению конечной цели по интенсификации плавки, как прави-

ло, не приводят. Во многих случаях эффект по интенсификации не просто нулевой, т.е. его нет, 

а - отрицательный, т.е. интенсивность плавки при наличии (применении) интенсификаторов 

ниже, чем без них. 

Необходимо отметить, что изложенное относится только к методам форсирования плавки 

путем повышения интенсивности горения кокса за счет увеличения расхода дутья на основе 

повышения давления газа в печи и обогащения дутья кислородом. Следует также отметить и то, 

что в последнее время складывающиеся конъюнктурные обстоятельства часто вообще исклю-

чают необходимость интенсификации доменной плавки. Тем не менее, и (даже) в этих услови-

ях, рассматриваемые методы продолжают применяться довольно широко. 

В историческом плане метод интенсификации повышением давления газа в печи предше-

ствовал обогащению дутья кислородом. Широкое распространение метода на доменных печах 

Советского Союза одновременно с не менее широкими теоретическими исследованиями и про-

мышленными испытаниями его относится к пятидесятым годам прошлого века [1-5 и др.]. К 

этому же времени относится начало некоторых рассогласований в оценке его эффективности 

определяемой расчетом и полученной в действительности на действующих печах [5, 6 и др.]. 

Как представляется наиболее остро это проявилось в ходе дискуссии о работе доменных печей 

на повышенном давлении, проведенной Украинским республиканским правлением НТО ЧМ в 

г. Днепропетровске в 1958 году [6]. Здесь, наряду с положительными результатами, получен-

ными при повышении давления на доменных печах Советского Союза и, в частности, на ММК, 

отмечено что: “…нигде нет увеличения количества дутья даже на 12 %…”, “…считать, что в 

снижении расхода кокса на 1-2 % сыграло роль повышение давления, нельзя” - из выступления 

профессора А.Д. Готлиба; “…доменщики будут повышать давление газа на колошнике, но 

только при условии, если одновременно будет соответствующим образом подготовлена ших-

та…” - из выступления инженера В.П. Щербатова, завод “Запорожсталь”; …”доменная печь 

№2 работает не на повышенном давлении, она не имеет агломерата, но ее интенсивность горе-

ния равна 1,2 т/м3сутки, против 1,17 т/м3сутки на доменной печи №3, работающей с давлением 

1,1 ати и имеющей в составе шихты 45 % агломерата ЮГОКа”, “…персонал цеха считает, что 

необходимо уменьшить давление на колошнике, потому что, когда мы работали с давлением 

0,8 ати, наш результат был не хуже…” - из выступления инженера Л.М. Фрейдина завод им. 

Ворошилова [6]. 

Содержание кислорода в дутье доменщики Советского Союза начали повышать на 10-15 

лет позже и осуществлялось это в условиях, когда повышенное давление в основном было 

освоено. Например, доменные печи объемом 2000 м3 завода “Криворожсталь” к этому периоду 

работали с давлением на колошнике 1,5 ати, причем к этому времени уже подоспело примене-

ние в качестве добавки к дутью природного газа в пределах 60-80 м3/тчугуна. 

Примечательно, что вопреки расширению применения интенсификаторов процесса (повы-

шенного давления и кислородного дутья) интенсивность плавки по сожженному углероду кок-

са не повысилась, а начиная с конца семидесятых годов по многим печам значительно умень-

шилась. В частности, на доменных печах завода “Азовсталь” интенсивность горения кокса сни-

зилась с 0,964 (1978 год) до 0,892 т/м3сутки (1982 год) при увеличении расходов кислорода со 

100 до 108 м3/т чугуна, природного газа с 96 до 102 м3/т чугуна и снижении выхода шлака с 559 

до 522 кг/т чугуна [7]. На доменной печи №1 Череповецкого комбината при увеличении расхода 

кислорода с 210 до 229 м3/т чугуна и природного газа с 110 до 135 м3/т чугуна интенсивность горения 

кокса снизилась с 1,34 до 1,30 т/м3сутки, что привело к снижению и производительности печи [8]. На 

ЗСМЗ при повышении степени обогащения дутья кислородом на 3 % при одновременном увеличе-

нии расхода природного газа интенсивность горения по суммарному углероду снизилась с 0,994 до 
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0,948 т/м3сутки при неизменной производительности печи [9]. Специально проведенные исследова-

ния [10] показали, что по Минчермету УССР с 1978 по 1981 год интенсивность горения кокса снизи-

лась с 0,912 до 0,845 т/м3сутки (на 7,4 %). Такая же интенсивность имела место в 1965 году при зна-

чительно (в 6 раз) меньшем расходе кислорода на выплавку чугуна. При этом самая высокая удельная 

производительность и интенсивность горения кокса в 1981 году была достигнута на заводе им. Пет-

ровского, печи которого работали на атмосферном дутье при самом низком на Украине суммарном 

расходе топлива (кокс+газ+мазут) [10]. 

В трудах V международного конгресса доменщиков, проведенном в 1999 году, и междуна-

родной научно-технической конференции посвященной 70-летию комбината “Криворожсталь”, 

приведены среднегодовые показатели работы доменных печей комбината за четырнадцатилет-

ний период их работы. Здесь же представлены усредненные значения тех же показателей при-

мерно за тот же период по всем доменным печам Украины и России [11-13]. Показатели по ин-

тенсивности плавки печей комбината “Криворожстали” в 1990-2003 гг., взятые из работ [11,12] 

приведены в табл. 1.  

Условия работы печей характеризуют представленные здесь же данные по выходу шлака, 

выносу пыли и расходу сырого флюса. В соответствии с приведенными данными интенсив-

ность горения кокса по печам комбината “Криворожсталь” и в целом Украины на рубеже тыся-

челетий составила в среднем около 0,7 т/м3сутки. При интенсивности плавки по дутью Jд на 

уровне 1,5 м3/минм3. Обращает на себя внимание низкий, в ряде случаев чрезвычайно низкий, 

уровень интенсивности плавки, как по сожженному коксу, так и по дутью, который получен в 

условиях достаточно широкого совместного применения интенсификаторов: кислорода (до 30 

% в дутье) и повышенного (до 1,0-1,8 ати) давления газа на колошнике.  

Таблица 1 

Показатели работы доменных печей комбината “Криворожсталь” (1990-2003 годы) 

Печи 

Показатели 

Рк, ати О2, %, м3/т iк, т/м3сут 
iд, 

м3/м3мин 

2О
дi , 

м3/м3·мин  

Выход* 

шлака 

Вынос* 

пыли 

Расход* 

сырого 

флюса 

№1 
1,04 

0,63-1,26 

26,8 

23,6-30,0 

0,65 

0,55-0,75 

1,35 

1,20-1,50 

0,36 

0,29-0,43 

492 

456-552 

43 

19-57 

59 

39-87 

№5 
1,16 

0,75-1,38 

25,8 

23,0-28,6 

0,65 

0,50-0,80 

1,32 

1,20-1,60 

0,34 

0,27-0,46 

464 

423-510 

39 

30-50 

64 

41-87 

№6 
1,1 

0,91-1,29 

25,1 

23,7-26,7 

0,65 

0,58-0,71 

1,44 

1,30-1,51 

0,36 

0,31-0,35 

471 

432-493 

22 

19-27 

49 

38-56 

№7 
1,18 

0,93-1,4 

25,6 

23,0-28,4 

0,78 

0,61-0,95 

1,62 

1,46-1,86 

0,42 

0,35-0,53 

447 

420-470 

35 

27-43 

61 

51-76 

№8 
1,26 

0,78-1,55 

24,5 

21,6-27,3 

0,75 

0,59-0,90 

1,45 

1,21-1,63 

0,37 

0,29-0,51 

452 

414-498 

28 

18-37 

64 

51-86 

№9 
1,3 

0,78-1,82 

24,8 

21,0-29,9 

0,68 

0,46-0,90 

1,29 

0,95-1,53 

0,32 

0,20-0,46 

447 

397-516 

6,8 

3,9-7,7 

56 

28-96 

* Выход шлака, выход пыли, расход сырого флюса – кг/т чугуна 

Несколько более высокий уровень интенсивности хода печей России соответствует мень-
шему (на ~100 кг/тчугуна) выходу шлака, более высокой температуре дутья (~1100 против 
1000 ºС), большему расходу природного газа (96 против 86 м3/т), меньшему расходу сырого 
флюса (~ 8 против 62 кг/т). Детальная характеристика условий работы печей и их изменений на 
протяжении рассматриваемого периода приведены в указанных работах и в части их влияния 
на расход кокса и производительность доменных печей здесь не анализируются. В данном слу-
чае сопоставляются лишь показатели интенсивности плавки, прежде всего по дутью, в послед-
ние несколько десятилетий с их уровнем в предшествующие годы, когда доменные печи рабо-
тали с гораздо более высокой интенсивностью на нормальном давлении газа на колошнике и 
без обогащения дутья кислородом. Особо отметим в намного худших условиях по температуре 
дутья, вещественному, химическому, гранулометрическому составу, а также по прочностным 
свойствам сырья и топлива. Например, по доменным печам США, Германии и особенно Совет-
ского Союза, приведенная М.А. Павловым в книге, опубликованной в 1949 году, интенсивность 
плавки намного превышает ее уровень на современных печах. В частности по доменной печи 
№2 Криворожского завода она составляла 1,307 т/м3сутки [14]. 

Интенсивность плавки по дутью на доменных печах №1 ММК и №3 завода “Запо-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 103 

рожсталь”, приведенная И.З. Козловичем в работе, опубликованной в 1951 году, составляла 2,9 

и 2,6 м3/минм3 при работе на атмосферном воздухе и нормальном давлении на колошнике [15]. 

В табл. 2 и представлены данные о влиянии интенсификаторов (Рк и % О2 в дутье) на пока-

затели интенсивности плавки Jк, Jд, 
д
оJ  по Криворожским печам за период 1999-2003 годы.  

Уместно отметить еще раз (подчеркнуть), что в таблицах приведены усредненные значения 

среднегодовых величин показателей работы доменных печей по отчетным данным, опублико-

ванным в работах [11 и 12].  
Таблица 2 

Влияние интенсификаторов (Рк и О2 в дутье) на показатели интенсивности плавки 

Показа-

тели 

Номер  

печи 

Давление газа, кПа 
Содержание кислорода  

в дутье, % 

< 70 
71-

90 

91-

110 

111-

130 

131-

150 

150-

170 

> 

170 
< 22 

22,1-

24 

24,1-

26 

26,1-

28 
> 28 

Jк, 

кг/м3сут 

1 564 597 675 605     620 590 675 653 

5  560 690 603 800    633 645 555 800 

7   703 650 950    715 610 685 950 

8   687 640 750 900  650 640 720 840  

9  510 580 600  780 867 533 600 780  867 

Средн. 564 563 679 618 800 840 867 562 643 667 689 789 

Jд, 

кг/м3сут 

1 1,35 1,33 1,38 1,33     1,36 1,30 1,40 1,38 

5  1,33 1,36 1,19 1,60    1,24 1,28 1,33 1,60 

7   1,56 1,58 1,87    1,52 1,60 1,60 1,87 

8   1,39 1,40 1,52 1,56  1,50 1,31 1,45 1,58  

9  1,0 1,14 1,26  1,44 1,51 1,04 1,26 1,44  1,52 

 Средн. 1,35 1,24 1,40 1,33 1,60 1,50 1,51 1,16 1,32 1,39 1,48 1,52 

д
оJ , 

кг/м3сут 

1 0,32 0,34 0,39 0,33     0,32 0,33 0,37 0,41 

5  0,37 0,33 0,28 0,46    0,29 0,31 0,36 0,46 

7   0,37 0,41 0,53    0,36 0,42 0,42 0,53 

8   0,35 0,32 0,37 0,51  0,32 0,31 0,36 0,47  

9  0,22 0,24 0,30  0,37 0,45 0,22 0,30 0,37  0,45 

Средн. 0,32 0,32 0,35 0,32 0,42 0,44 0,45 0,27 0,31 0,35 0,41 0,45 
 

В ходе анализа наряду с традиционными показателями интенсивности плавки Jк и Jд ис-

пользовался также показатель д
оJ  - интенсивность по кислороду дутья, который точнее отража-

ет влияние режима дутья при обогащении его кислородом. В приведенных данных достигну-

тый средний уровень значений показателей интенсивности противоречит характеру влияния на 

них (рассматриваемых) интенсификаторов. Как видно, при повышении давления колошниково-

го газа в пределах 70-170 кПа и содержания кислорода в дутье до 30 % по всем печам наблюда-

ется четкая тенденция к увеличению значений показателей интенсивности. Вместе с тем, мак-

симально достигнутый (и тем более средний) уровень каждого из них гораздо ниже, чем это 

имело место в годы предшествующие освоению интенсификаторов. В соответствии с данными, 

приведенными М.А. Стефановичем [16 с. 124], А.Н. Раммом [17 с. 215], Б.И. Китаевым [18 с. 

199] интенсивность горения кокса на печах в те годы достигала 1,308 т/м3сут и редко спуска-

лась ниже 1,0 т/м3сут.  

Обозначенные противоречия особо проявляются на зависимости Jд от О2 в соответствии с 

которым расход дутья возрастает при повышении содержания кислорода в нем. Данное обстоя-

тельство, по мнению авторов, является следствием особенностей, кстати широко распростра-

ненных, управления ходом (газодинамическим режимом) доменной плавки. Они состоят в том, 

что при необходимости форсирования плавки наступают вперед интенсификатором (повыше-

нием давления газа или содержания кислорода в дутье), а затем увеличивают расход дутья и то, 

только в том случае, если он низкий. При необходимости снижения форсировки отступают 

вперед дутьем, т.е. вначале сокращают расход дутья, а затем, и то не всегда, снижают содержа-

ние кислорода в дутье или давление на колошнике. 

Магнитогорская конференция доменщиков 1946 г., исходя из условий обеспечения нор-

мального газораспределения, рекомендовала вдувать в домну 2,0 объема печи дутья в минуту 

при работе на неподготовленной шихте и 2,4 объема при работе на подготовленных материалах 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 104 

[19]. При работе без обогащения дутья это соответствует подаче 0,42 и 0,504 м3/мин кислорода 

на каждый 1 м3 объема доменной печи. В соответствии с табл. 1 такой уровень интенсивности 

плавки по кислороду, подаваемому через фурмы, на печах комбината “Криворожсталь” в ана-

лизируемом промежутке времени достигался лишь в единичных случаях на двух доменных пе-

чах. В остальном, а также в среднем, он был гораздо ниже, хотя условия работы печей были 

намного лучше, чем в 1946 году. 

Как видно в рассматриваемом периоде работы доменных печей комбината “Криво-

рожсталь” интенсификация плавки совместно кислородом и повышение давления не компенси-

ровала сокращения расхода дутья против норм указанной конференции доменщиков. Интен-

сивность была не увеличена, а снижена, причем на протяжении длительного промежутка вре-

мени по всем исследуемым печам не зависимо от их объема. Здесь необходимо добавить еще 

то, что стоимость технического кислорода в 4-5 раз выше стоимости кислорода атмосферного 

дутья, а повышение давления дутья, например, от 2,5 до 3,0 ата вызывает перерасход энергии 

на 23,4% [1, с. 356]. При повышении давления колошникового газа уменьшается на 30-60 % 

вынос пыли, что эквивалентно ухудшению работы системы отсева мелочи из шихтовых мате-

риалов в процессе загрузки печей, сокращаются размеры зон горения [1, 20], вызывая усиление 

периферийного газового потока, из-за чего возрастают температуры у стен, тепловые нагрузки 

на кладку, теплопотери и, соответственно, расход кокса, существенно ухудшаются условия 

службы и стойкости засыпных аппаратов, атмосферных клапанов, охладительных приборов и 

другого оборудования, как на самой доменной печи, так и на воздуходувке и газоочистке [20].   

Вывод из изложенного сформулировать не трудно, он очевиден - рассматриваемые методы 

форсировки интенсифицировали только износ агрегатов и оборудования, расходование средств 

на компремирование дутья, производство технического кислорода, ремонты и др. Данные об-

стоятельства совместно с низкой эффективностью кислородного дутья литературой отмечались 

неоднократно. Основной причиной, как уже указано, является сокращение расхода дутья, ком-

пенсировать которое возросшим содержанием кислорода в дутье оказалось невозможным.  

В этой связи обостряется вопрос о роли повышенного давления газа в печи. Основной задачей 

метода, как это хорошо известно, является повышение расхода дутья. В соответствии с представ-

ленными широчайшими данными практики эта задача не выполнена и предназначение метода не 

осуществлено. Имеет смысл еще раз обратить внимание и сопоставить показатели по интенсивно-

сти дутья современных печей с тем, что рекомендовала конференция доменщиков в 1946 году или с 

показателями, опубликованными И.З. Козловичем по печам, работающим при нормальном давле-

нии газа, без кислорода, на сырой руде и сыром известняке с низкой температурой дутья. 

Заключение. Проведенный анализ опубликованных производственных данных позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Цель интенсификации плавки путем повышения давления газа на колошнике, в пределах 

70-170 кПа, и содержания кислорода в дутье в пределах до 30 %, по исследуемым печам в пе-

риод 1990-2003 гг. достигнута не была. Тот же уровень интенсивности по сожженному углеро-

ду, дутью и кислороду дутья, в соответствии с опытом прошлых лет, может быть, достигнут 

при работе печей на атмосферном дутье и нормальном давлении на колошнике. 

2. В анализируемом периоде работы доменных печей расход дутья был ниже достигнутого 

в прежние годы, несмотря на широкое использование повышенного давления газа предназна-

ченного для увеличения расхода дутья. Обогащение дутья кислородом не компенсировало со-

кращение его расхода, поэтому снизилась интенсивность поступления кислорода через фурмы 

и, соответственно, интенсивность горения кокса. 

3. Исследования по углублению представлений по влиянию интенсификаторов плавки на 

доменный процесс целесообразно продолжать. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ  

В УГОЛЬНОЙ ШИХТЕ НА КАЧЕСТВО ДОМЕННОГО КОКСА  
 

Высокая влажность угольной шихты и большие ее колебания наиболее сильно влияют на прочностные свойства 

кокса. Шихта должна поступать в углеподготовительные цеха коксохимических предприятий с содержанием влаги 

не выше 6-7 % или необходимо принимать меры для ее сушки на коксохимических предприятиях.  

При классической технологии слоевого коксования марочный состав и свойства угольной 

шихты являются главными факторами, которые определяют физико-механические свойства 

кокса, а при подготовке углей и шихт для коксования главным фактором является насыпная 

масса угольной шихты. В то же время наибольшее влияние на насыпную массу угольной ших-

ты, без применения механических способов ее увеличения (трамбование, брикетирование и 

т.д.), оказывает содержание в ней влаги, золы и степень помола шихты. В свою очередь, эти 

факторы влияют на тепловой режим процесса коксования, физико-механические свойства кок-

са, выход и качество химических продуктов коксования [1-3]. Следует при этом подчеркнуть 

превалирующее влияние содержания влаги в шихте на тепловой режим коксования и измене-

ние градиента усадок шихты при ее коксовании по сравнению с ее влиянием на насыпную мас-

су шихты. Не всегда увеличение насыпной массы шихты приводит к улучшению качества кок-

са, если при этом влажность шихты не снижается, а растет. Аналогичным образом ведет себя и 

зола. Так при увеличении зольности шихты насыпная масса растет, а механическая прочность 

кокса падает, т.к. частички золы являются концентраторами напряжения в кусках кокса, из-за 

чего они разрушаются.  

Изучению влияния влажности шихты на изменение ее насыпной массы посвящено большое 

число работ. Так данные, приведенные в работе [3], показывают, что при общей влажности угля 

1 % его насыпная масса с увеличением степени помола растет и имеет максимум при содержа-

нии класса 3-0 мм от 75 до 80 %. При влажности 2 % характер кривой тот же, но максимум вы-

                                           
.  Лялюк В.П., Ляхова И.А., Соколова В.П., Кассим Д.А., 2012 
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ражен менее четко и находится в области содержания класса 3-0 мм около 90 %. Увеличение 

влажности с 4 до 8 % и выше вызывает резкое уменьшение величины насыпной массы уголь-

ной шихты при любом содержании класса 3-0 мм, что подчеркивает наибольшее влияние влаж-

ности шихты на ее насыпную массу. В этой работе также приведены графики зависимости 

насыпной массы угля от влажности для узких классов его ситового состава. Самую низкую 

насыпную массу имеет “отощающая” фракция 0-0,5 мм при влажности 10-14 %.  

Исследованиями, проведенными на ОАО “Западно-Сибирский металлургический комби-

нат” [4], показано, что влажность угольной шихты оказывает существенное влияние на харак-

тер процессов, протекающих в камере коксования, и качество кокса. Влияние влажности шихты 

на физико-механические свойства кокса объясняются как изменением условий теплопередачи в 

угольной загрузке по высоте коксового пирога на различных этапах ее коксования, так и неко-

торым снижением готовности кокса в связи с изменением температур из-за необходимости за-

трат дополнительной теплоты на удаление балластной влаги. Опытные коксования угольных 

шихт с разным марочным составом и уровнем влажности показали существенные изменения 

готовности пирога, и как следствие, прочностных характеристик доменного кокса. Установле-

но, что повышение влажности шихты с 7,3 до 12,6 % приводит к увеличению истираемости 

кокса по показателю M10 с 8,6 до 10,2 % и росту класса +80 мм с 29,9 до 49,9 %.  

Исследования, проведенные на Ясиновском коксохимическом заводе на шихтах с шестью 

вариантами по влажности, показали, что с увеличением влажности шихты качество кокса сни-

жается. Повышение влажности с 8,1 до 14,7 % привело к снижению прочности кокса по показа-

телю M40 с 75,8 до 73, 5 % и увеличению истираемости кокса по показателю M10 с 6,7 до 8,9 % В 

работе также показано, что даже небольшие изменения влажности шихты приводят к значимо-

му изменению физико-механических свойств кокса [5].  

В связи с таким влиянием влаги на показатели качества кокса, значительный эффект в 

улучшении этих показателей наблюдается при глубокой сушке шихты, технология которой бы-

ла неоднократно опробована на Харьковском коксохимическом заводе по предложению УХИ-

На [6, 7]. Исследованиями было установлено, что снижение влажности шихты с 10,2 до 2,4 % 

приводит к росту ее насыпной массы с 699 до 857 кг/м3 и увеличению разовой загрузки в печи 

на 21,1 %. Одновременно со снижением влажности шихты происходит уменьшение периода 

коксования до 2 часов. Выход металлургического кокса соответственно увеличивается на 21,5 

% при росте общей производительности печи на 40,5 %. Улучшается и качество кокса, так 

снижение влажности шихты приводит к повышению коэффициента газопроницаемости насып-

ной массы кокса с 259 до 283 и росту прочности кускового кокса с 7,41 до 8,09 кгоб/дм2 (по 

методу К.И. Сыскова [1]). При уменьшении влажности шихты показатель М40 увеличивается на 

1,1-1,8 %, а М10 уменьшается на 1-2,1 %.  
Авторы работы [10], изучая изменения насыпных масс угольной шихты состава: Г 30 %, Ж 

38 %, К 17 % и ОС 15 %, подготовленной по схеме раздельного дробления при измельчении 90 
и 84,6 % класса 3 мм в зависимости от влажности шихты, установили, что минимальная 
насыпная масса на уровне 657 и 694 кг/м3 наблюдается при влажности шихты 7,54-7,43 %. В то 
же время при влажности 2,14 % (измельчение 90 %) и влажности 2,35 % (измельчение 84,6 %) 
максимальная насыпная масса в пересчете на сухую шихту соответственно составляет 819 и 
852 кг/м3. Уменьшение степени измельчения угольной шихты с 90 до 84,6 % класса 3 мм при 
одинаковой влажности увеличивает насыпную массу в среднем на 4 %. Опытные коксования 
угольной шихты разной влажности и степени помола показали, что снижение влажности ших-
ты оказывает заметное влияние на изменение физико-механических свойств кокса. Так выход 
классов 80 мм уменьшается на 2,2-11,7 %, а выход класса 40-80 мм увеличивается на 1-13 %, 
что особенно заметно в коксе из шихт укрупненного измельчения. Ситовый состав кокса, полу-
ченного из подсушенных шихт, становится более равномерным. Подсушка шихты позволила 
увеличить показатель М40 на 2,2-4,8 % и уменьшить М10 на 1,8-5,1 %.   

Кроме этого, как отмечают авторы работы [6], и по нашему мнению это очень важно, кокс 
из подсушенных шихт характеризуется постоянством (стабильностью) показателей качества по 
физико-механическим свойствам, так как плотность загрузки подсушенной шихты при сниже-
нии ее влажности становится более равномерной по длине и высоте печной камеры.  

Работы по предварительной сушке углей проводились и за рубежом. Во Франции на заводе 
Агонданже две коксовые батареи были переведены на коксование угольной шихты, подсушен-
ной до 1-2 % влажности, что дало возможность увеличить содержание слабоспекающихся газо-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 107 

вых углей в шихте до 70 % при сохранении на высоком уровне качества металлургического 
кокса c увеличением производительности действующих печей [8].  

Авторы работы [9] провели эксперимент с целью дать ответ на вопрос, что является основ-
ной причиной изменения качества кокса при сушке шихты – происходящее изменение насып-
ной массы или изменение условий переноса тепла в загрузку? Были проведены сравнительные 
коксования шихт влажностью 3, 6, 9 и 12 % с коксованием шихты постоянной влажности 12 %, 
уплотненной специальным способом до уровня величин, которые были получены для шихт 
влажностью 3,6 и 9 %. Исследованиями было показано, что кривая изменения насыпной массы 
шихты при фактической влажности круто снижается в диапазоне влажности 3-7 % и проходит 
через минимум при влажности 9-10 %. Кривая изменения насыпной массы шихты при пересче-
те на сухую массу также круто снижается в диапазоне влажности 3-9 % и проходит через ми-
нимум при влажности 12 %. При снижении влажности шихты с 12 до 3 %, сопровождаемой по-
вышением фактической насыпной массы шихты, происходят следующие изменения показате-
лей качества кокса: увеличивается механическая прочность кокса по показателю М40 на 2,2 %; 
снижается истираемость по показателю М10  на 1,9 %; увеличивается структурная прочность на 
6,1 % и снижается пористость кокса на 5,1 %. При увеличении насыпной массы шихты (при 
постоянной влажности) с 705 до 859 кг/м3, т.е. в тех же пределах, что и при снижении влажно-
сти с 12 до 3 %, происходит: увеличение показателя М40 на 0,9 %; увеличение структурной 
прочности на 3,3 % и снижение пористости на 1 %. Влияние влажности на качество кокса ска-
зывается в основном в интервале 9-12 %, а влияние  насыпной массы главным образом при вы-
соких ее значениях, соответствующих изменению влажности в пределах 3-6 %.  

Немаловажным является и вопрос экономической эффективности предварительной сушки 
углей перед коксованием. Расчеты, выполненные автором работы [10] показывают, что как по 
удельным капитальным вложениям, так и по эксплуатационным затратам коксовые печи, как 
сушильные устройства, уступают даже таким несовершенным сушилкам как барабанные. Экс-
плуатационные расходы на испарение 1 тонны влаги в коксовых печах выше, чем в барабанных 
сушилках в 3,9 раза. Объясняется это тем, что сушка шихты вне коксовой камеры не связана 
факторами, определяющими оптимальные условия коксования: шириной коксовой камеры, от-
сутствием возможности перемешивания шихты, обогревом через стенку, определенной скоро-
стью нагрева и т.д. В коксовой камере в процессе полного удаления влаги из угольной загрузки 
вся масса угля должна быть прогрета до температуры выше 100 С, в то время как в барабанной 
сушилке температура не поднимается выше 70 С. При сушке шихты вне коксовой камеры от-
падает необходимость перегрева водяных паров до температуры эвакуации газо-парообразных 
продуктов коксования, кроме того появляется возможность утилизации тепла дымовых газов 
коксовых печей, что может положительно сказаться на снижении эксплуатационных затрат 
процесса сушки шихты. Кроме барабанных сушилок существуют аппараты сушки угольной 
шихты в кипящем слое, у которых интенсивность сушки в 6-8 раз выше, чем у барабанных су-
шилок. Расход тепла на испарение влаги в сушилках с кипящим слоем ниже, чет в барабанных 
сушилках и коксовых печах. На Макеевском коксохимическом заводе провели испытания кок-
сования шихты после сушки в аппарате с кипящим слоем. Качество кокса даже при незначи-
тельном снижении влажности шихты с 12,22 до 10,55 % выросло, так показатель прочности 
кокса M40 вырос с 75,48 до 77,23 %, а показатель истираемости кокса M10 снизился с 8,0 до 7,4 
%. Эксплуатационные расходы на испарение 1 тонны влаги в аппаратах с кипящим слоем ниже, 
чем в коксовых печах в 5,7 раза [10].  

Превалирующее влияние влажности шихты и ее колебаний на качество кокса хорошо ил-
люстрируется результатами работы коксовых батарей 1-4 КХП ПАТ “АрселорМиттал Кривой 
Рог” в 2011 году. В период с 01.01 по 31.07 2011 года на эти батареи поступали угольные кон-
центраты в среднем от 9 поставщиков. Показатели качества шихты были следующие (средние 
за период): у - 18 мм, Vt - 75 %, ОК – 23 %, Ro - 1,11 %, Сш - 60,7 %, Кш - 2,6 %. Марочный со-
став: Г - 10,8 %, Ж - 67,1 %, К - 14 %, ОС - 5,5 % и 2,6 % остальные. При этом в период с 01.01 
по 31.07 2011 года на этих батареях наблюдался значительный рост показателей прочности 
кокса М25 с 83,0 до 88,6 % (рис. 1) и снижение показателя истираемости кокса М10 с 8,6 до 7,2 % 
(рис. 2).  
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Рис. 1. Динамика изменения показателя М25  Рис. 2. Динамика изменения показателя М10  

 

Что же привело к такому росту качества кокса? Для ответа на этот вопрос проанализируем, как в 

этот период изменялись показатели качества шихты. Так, насыпная масса шихты увеличилась с 0,774 

до 0,792 т/м3 (рис. 3), содержание класса 0-3 мм в шихте вначале снизилось с 88,2 до в среднем 86,7; а 

затем снова выросло до 87,6 %, при этом также изменялось и содержание в угольной шихте “отоща-

ющего” класса 0-0,5 мм с 47,5 до в среднем 45,4 и затем до 46,3 %. Содержание золы в шихте в этот 

период в среднем было 9,2-9,7 %. Наиболее значительно за весь период снижалось содержание влаги 

в шихте с 11,4 до 6,6 % (рис. 4), что, в общем, и привело к повышению насыпной массы шихты и 

улучшению качества кокса по показателям М25 и М10.  

Следует обратить внимание и на высокую колеблемость показателей М10 кокса и содержа-

ния золы и влаги в шихте. Так коэффициенты вариации соответственно составили: М25 - 0,54 %, 

М10 - 2,63 %, насыпная масса шихты - 0,36 %, степень дробления шихты 0-3 мм - 0,26 %, “ото-

щающий” класс 0-0,5 мм - 0,94 %, содержание золы - 3,68 % и содержание влаги - 8,81 %.  

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0 30 60 90 120 150 180 210

Дни с 01.01 по 31.07.2011 года

Н
ас

ы
п

н
ая

 м
ас

са
 ш

и
х
ты

, 
т/

м
3

  

6

7

8

9

10

11

12

0 30 60 90 120 150 180 210

Дни с 01.01 по 31.07.2011 года

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

в
л
аг

и
 в

 ш
и

х
те

, 
%

 
Рис. 3. Динамика изменения насыпной массы шихты  Рис. 4. Динамика изменения содержания влаги в шихте  

 

Во втором рассматриваемом периоде с 01.08 по 31.12 2011 года на 1-4 батареи поступали 

угольные концентраты в среднем от 8 поставщиков. Показатели качества шихты были следую-

щие (средние за период): у - 19 мм, Vt - 75 %, ОК - 23 %, Ro - 1,1 %, Сш - 69,0 %, Кш - 3,0 %. 

Марочный состав: Г - 5,0 %, Ж - 75,8 %, К - 16,3 %, ОС - 1,8 % и 1,1 % остальные. В период с 

01.08 по 31.12 2011 года показатель прочности кокса М25 стал резко падать с 88,0 до 84,5 % 

(рис. 5), а показатель истираемости М10 вырос с 7,3 до 8,0 % (рис. 6). Что же в этом случае ста-

ло причиной ухудшения прочностных показателей качества кокса?   
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Рис. 5. Динамика изменения показателя М25  Рис. 6. Динамика изменения показателя М10  

 

Насыпная масса в сравнении с первым периодом увеличилась более значительно с 0,783 до 

0,820 т/м3 (рис. 7), содержание класса 0-3 мм в шихте резко снизили с 87,4 до в среднем 76,6 %, 

при этом также снизилось и содержание в шихте “отощающего” класса 0-0,5 мм с 46,0 в сред-

нем до 36,6 %. Содержание золы в шихте в этот период изменялось (в среднем) в том же диапа-

зоне, что и в первом периоде. Содержание влаги в шихте в этот период увеличилось в среднем 

с 7,3 до 8,7 % при значительной колеблемости содержания влаги в шихте, коэффициент вариа-

ции вырос с 8,81 % в первом периоде до 9,43 % во втором периоде (рис. 8). 
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Рис. 7. Динамика изменения насыпной массы шихты  

Рис. 8. Динамика изменения содержания  

влаги в шихте 

Коэффициенты вариации остальных показателей качества кокса и шихты во втором перио-

де составили: М25 - 0,46 %, М10 - 2,95 %, насыпная масса - 0,71 % (вырос в два раза в сравнении 

с первым периодом), степень дробления 0-3 мм - 0,79 % (вырос в три раза), “отощающий” класс 

0-0,5 мм - 2,74 % (вырос в три раза), содержание золы - 1,92 %.  

Таким образом, несмотря на существенный рост насыпной массы, который произошел за 

счет значительного снижения степени дробления и содержания в шихте «отощающего» класса, 

а также за счет роста содержания золы в шихте, показатели качества кокса М25 и М10 ухудши-

лись. Объяснить это можно ростом, прежде всего, содержания влаги в шихте и возросшими ее 

колебаниями в этом периоде,  а также увеличением колеблемости насыпной массы, степени 

дробления и содержания “отощающего” класса в шихте. Качество кокса ухудшилось из-за до-

минирующего влияния содержания влаги в шихте и ее колебаний на тепловой режим коксова-

ния и изменение градиента усадок шихты при ее коксовании.  

Используя данные промышленных опробований, провели множественный корреляционный 

анализ для определения влияния содержания золы А, класса 0-3 мм, класса 0-0,5 мм и влаги W в 

шихте на показатели качества кокса М25, М10 и насыпную массу ш шихты. Получены регресси-

онные уравнения 

М25 = 95,66-0,39·(А)-0,1·(0-3 мм)+0,28·(0-0,5 мм)-0,9997·(W);   (1) 

М10 = 1,28+0,12·(А)+0,1·(0-3 мм)-0,11·(0-0,5 мм)+0,19·(W);    (2) 

ш = 1,14+0,0002·(А)-0,005·(0-3 мм)+0,002·(0-0,5 мм)-0,004·(W).   (3) 

Более высокие коэффициенты регрессии характерны для фактора влажности шихты, что 

свидетельствуют о наибольшем влиянии влаги на рассматриваемые показатели качества кокса 

и шихты. Множественный коэффициент корреляции для полученных уравнений, соответствен-
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но, составил 0,95; 0,85 и 0,99.  

Высокая влажность шихты и существенные ее колебания наиболее сильно влияют на проч-

ностные свойства кокса. Шихта должна поступать в углеподготовительные цеха коксохимиче-

ских предприятий с содержанием влаги не выше 6-7 % или необходимо принимать меры к ее 

сушке на коксохимических предприятиях. В настоящее время на КХП ПАТ “АрселорМиттал 

Кривой Рог” в соответствии с техническими условиями принимают угольные концентраты с 

влажностью до 13 %, что значительно снижает качество производимого доменного кокса. 
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЧНОСТИ КОКСА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ М25  

И М10   В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛЕБЛЕМОСТИ КАЧЕСТВА УГОЛЬНОЙ ШИХТЫ 
 

Качество кокса и, прежде всего, высокая стабильность его показателей является основным фактором, опреде-

ляющим технико-экономические показатели работы доменных печей. Исследована зависимость стабильности пока-

зателей прочности кокса от колеблемости показателей качества угольной шихты: содержания влаги, золы, насыпной 

массы и др.  
 

Интенсификация работы доменных печей при одновременном значительном увеличении их 

полезного объема требует существенного улучшения подготовки шихтовых материалов и топ-

лива. Как известно, существуют определённые зависимости между отдельными параметрами 

качества кокса и производительностью доменных печей, а также удельным расходом кокса. 

Определению таких количественных зависимостей посвящены многочисленные исследования 

[1-3]. Так, в работе [1] рассчитаны коэффициенты парной корреляции, в частности, между по-

казателями работы доменной печи (приведенной производительностью П и удельным расходом 

кокса К) и качеством кокса (показателями М25 и М10) в условиях Нижне-Тагильского металлур-

гического комбината, и получены уравнения регрессии 

П = 52,01 М25 - 2319,67;             r = 0,863; 

П = -105,93 М10 + 3110,0;          r = -0,81; 

К = -10,1 М25 + 1347,5;              r = -0,52; 

К = 26,6 М10 +241,0;                   r = 0,63. 

Из этих данных видно, что между производительностью доменной печи и показателями 

прочности кокса существует тесная взаимосвязь. Между показателями прочности кокса и его 

удельным расходом наблюдается менее тесная связь.  

В связи с интенсификацией доменного процесса и увеличением объёма доменных печей, с 

одной стороны, и ухудшением угольной сырьевой базы коксования, с другой стороны, всё ак-

                                           
 .Лялюк В.П., Соколова В,П., Ляхова И.А., Кассим Д.А., 2012 
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туальней становится вопрос об оптимальном качестве кокса не только с точки зрения величины 

абсолютных показателей, но и отклонения от них.  

Так, например, по данным работы [2] увеличение колеблемости истираемости кокса σМ10 на 

0,1% увеличивает расход кокса на 1,6 % и снижает производительность доменной печи на 1,2 

%. В данной работе для оценки влияния колеблемости свойств кокса на основные показатели 

работы доменной печи (производительность и удельный расход кокса) использован метод мно-

гофакторного регрессионного анализа. Исследования выполнены на доменной печи Череповец-

кого металлургического завода. В качестве критерия оценки колеблемости показателей каче-

ства кокса во времени использовано среднеквадратичное отклонение от среднего значения за 

единичный период, длительность которого принята 3 суток. Проанализировано влияние на 

производительность печи П (т/сутки) и удельный расход кокса К (кг/т чугуна) следующих фак-

торов: показателей прочности кокса М40  и М10 , влажности кокса Wн, показателей колеблемости 

содержания золы σА , серы σS и летучих веществ σV, дробимости σМ40, истираемости σМ10 и 

влажности кокса σW. Получены следующие уравнения множественной регрессии 

П = 176М40  - 339 σА - 602 σV -763 σМ10 - 81 Wн - 6371;     R = 0,833; 

П = - 605М10 – 193 σА – 958 σV – 202 σМ40 +11099;            R= 0,602; 

К = -11,9 М40 + 82,3М10 + 136,5 σV + 3,4 σМ40 + 632;          R = 0,787; 

К = -6,3М40 + 67,1М10 + 152,0 σV + 67,0 σМ10 + 335;           R= 0,856. 

Из приведенных данных видно, что колеблемость показателей качества кокса наряду с их 

абсолютными значениями, существенно влияет на результаты доменной плавки. 

Ранее, в работе [3], также отмечалось большое влияние на работу доменных печей колеб-

лемости качественных показателей кокса. Разработанные математические модели позволяют 

дать количественную оценку влияния на производительность доменной печи и удельный рас-

ход коса как абсолютных значений наиболее заметно влияющих показателей его качества 

(зольности, выхода летучих, сернистости, содержания класса более 80 мм и др.), так и их ко-

леблемости. Например, увеличение среднеквадратичного отклонения от среднего значения 

сернистости за трое суток на 0,02 % (в пределах 0,014-0,09) приводит к снижению производи-

тельности доменной печи на 1 % и увеличению удельного расхода кокса на 4,8 кг. Увеличение 

колеблемости прочности кокса по показателю М40 на 0,5% (в пределах 0,2-1,7) приводит к уве-

личению расхода кокса на 9,6 кг.   

Все актуальней становится вопрос о качестве кокса не только с точки зрения величины аб-

солютных показателей, но и отклонения от них, т.е. стабильности качества кокса.  

На большинстве предприятий стабильность качества кокса оценивается коэффициентом 

равномерности [4,5], рекомендованным ВУХИНом, который рассчитывается по формуле 

К=(п-п1)/п, 
где п - общее число определений показателей качества за исследуемый период; п1 - число опре-
делений показателей качества с отклонениями, превышающими установленные пределы по 
каждому из этих показателей, за исследуемый период. 

Коэффициент равномерности качества, по сути, определяет относительное количество кок-
са (в % или долях единицы), качественные показатели которого не выходят за установленные 
пределы.   

Нельзя не согласиться с авторами работы [6], что наиболее полную характеристику ста-
бильности качества кокса дает среднеквадратичное отклонение, которое количественно и каче-
ственно учитывает каждое отклонение показателя от среднего значения. Невостребованность 
этого показателя ранее для оценки стабильности качества кокса автор работы [6] объясняет 
громоздкостью расчетов. При современном уровне развития вычислительной техники расчеты 
среднеквадратичного отклонения нельзя считать трудозатратными. 

Известно, что определяющее влияние на колебания свойств кокса оказывают колебания ка-
чества угольной шихты. Например, по данным работы [7], колебания каждого в отдельности 
параметра качества угольной шихты (2σ): выхода летучих веществ, содержания класса менее 3 
мм, зольности и влажности, равные ±1 %, вызовут колебания прочности кокса по показателю 
М40  соответственно на ±1,0, ±0,6, ±0,5 и ±0,2 %.  

 Значительный  теоретический и практический интерес имеют исследования по установле-

нию количественных зависимостей между колеблемостью помола угольной шихты и прочно-

стью кокса. Промышленные опыты [8] с использованием типовых шихт показали, что колебле-

мость помола ±1 % приводит к колеблемости М40 от ±0,51 до ±0,66% и М10 от ±0,12 до ±0,48 %.  



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 112 

Наряду с этим, установлено, что колебания температуры и продолжительности коксования 
незначительно влияют на стабильность качества кокса при нормальном режиме работы коксо-
вых печей. В частности, в производственных условиях фактическое изменение температуры 
вызывает в 8 раз меньшие колебания М40 , чем изменения выхода летучих веществ (0,2 против 
1,6 %). Смешение кокса двух батарей одного блока нивелирует эти отклонения [7]. Исследова-
ниями [8] показано, что колебания прочности кокса, вызванные отклонениями температур по 
блоку, при постоянстве состава шихты, составляют ничтожно малую величину. В реальных 
условиях при удовлетворительной эксплуатации печей отклонение средней продолжительности 
коксования по блоку обычно составляет не более 1 мин. при такой величине отклонения про-
должительности коксования показатели М10 и М40 изменяются не более, чем на 0,01 и 0,035 % 
соответственно. 

Следовательно, стабильность свойств кокса, в конечном счете, полностью определяется 
стабильностью качества угольной шихты. 

Выполнена оценка колеблемости качества кокса и угольной шихты в условиях ПАТ «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» с использованием среднеквадратичного отклонения σ как одной из 
статистических оценок случайных величин, а также проведен анализ влияния колеблемости 
качества угольной шихты на стабильность качества кокса. 

По результатам работы в 2011 г. определены среднемесячные колебания показателей золь-
ности, влажности, насыпной плотности угольной шихты, содержания в ней классов крупности 
3-0 и 0,5-0 мм, а также прочности кокса по показателям дробимости М25  и истираемости М10 . 
Установлены соотношения между колебаниями  показателей прочности кокса и выше назван-
ных показателей качества шихты. Для этой цели рассчитывались среднеквадратичные отклоне-
ния соответствующих показателей и коэффициенты вариации. 

Установлено, что колеблемость качества кокса по показателю истираемости кокса М10 

больше, чем по показателю дробимости М25. Так коэффициенты вариации составили, соответ-
ственно, 1,87-4,85  и 0,22-1,38 %.  

Из данных исследований следует, что колеблемость показателей качества кокса М10 и М25 

находятся в достаточно тесной связи с колеблемостью показателей качества шихты: влажности, 
зольности, крупности помола, насыпной плотности (рис. 1-7).  

При этом колеблемость показателя М10 обусловлена колеблемостью многих показателей 
качества шихты, а именно: влажности, зольности, содержания классов крупности 3-0 и 0,5-0 
мм, насыпной плотности шихты (см. рис. 1-5), что, очевидно и обусловливает более высокие 
значения коэффициента вариации показателя М10. Колеблемость показателя дробимости кокса 
М25 обусловлена, в основном, колеблемостью крупности помола шихты (содержания класса 3-0 
мм) и насыпной плотности шихты (см. рис. 6-7) 
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Рис. 1. Влияние колеблемости содержания влаги в шихте 

на колеблемость показателя М10 
Рис. 2. Влияние колеблемости содержания золы в шихте  

на колеблемость показателя М10 
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Рис. 3. Влияние колеблемости крупности измельчения 

угольной шихты на колеблемость показателя М10  
Рис. 6. Зависимость колеблемости показателя М10 от колеб-

лемости показателя содержания класса 0,5-0 мм в шихте 

Рис. 5. Зависимость колеблемости показателя М10  

от колеблемости насыпной массы шихты 
Рис. 6. Влияние колеблемости крупности измельчения  

угольной шихты на колеблемость показателя М25 
 

Рис.7. Зависимость колеблемости показателя М25 от 

колеблемости насыпной массы шихты 
 

Колеблемость содержания класса 3-0 мм в 

шихте от 0,15 до 0,85 % обусловило колебле-

мость показателей качества кокса М10 и М25 , со-

ответственно, от 0,14 до 0,23 % (см. рис. 3) и от 

0,2 до 0,45 % (см. рис. 6). 

В свою очередь, колеблемость насыпной 

плотности угольной шихты, зависящей от её 

влажности и крупности, определяет колебле-

мость показателей качества кокса. Изменение колеблемости насыпной плотности шихты за ис-

следуемый период в пределах 0,002-0,008 т/м3 влечёт за собой колеблемость по показателям М 

10 и М25, соответственно, в пределах 0,15-0,23 % (см. рис. 5) и 0,2-0,45 % (см. рис. 7). 

Таким образом, исследованная нестабильность качества кокса, выражающаяся в значительной 

колеблемости показателей прочности кокса М25  и М10, обусловлена колеблемостью показателей ка-

чества шихты, а именно зольности, влажности, крупности измельчения и насыпной плотности. Ко-

эфициент корреляции в установленных соотношениях между колеблемостью показателей прочности  

кокса и колеблемостью показателей качества шихты находится в пределах 0,612-0,835. 

Стабильность свойств кокса, в конечном счете, зависит от эффективности усреднения как 

отдельных компонентов угольной шихты при складировании, так и усреднения шихты при из-

мельчении. 
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КМИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СМЕРЗАНИЯ УГЛЕЙ 

ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

В статье проанализированы основные факторы, влияющие на смерзаемость углей при их транспортировке в хо-

лодный период года, рассмотрены процессы тепло- и массообмена, происходящие в процессе смерзания. Приведены 

основные  способы и средства предотвращения смерзания и восстановления сыпучести углей.  

С наступлением холодного периода года уголь при транспортировке смерзается, т.е. при 

температурах ниже 0 °С теряет сыпучесть вследствие смерзания отдельных частиц груза между 

собой и примерзания их к днищу и стенкам вагона. 

Промерзание угля представляет собой сложный теплофизический процесс, сопровождаю-

щийся миграцией влаги, изменением температуры, что в первую очередь зависит от температу-

ропроводности, теплопроводности и теплоемкости груза. На смерзаемость углей также влияют 

такие факторы, как продолжительность воздействия низких температур окружающей среды, 

влажность угля, степень его метаморфизма, а также состав минеральных примесей, грануло-

метрический состав, степень гидрофильности поверхности. Главная причина смерзания - влаж-

ность груза [1]. 

Воду в насыпных грузах в зависимости от характера ее связи с твердыми частицами мате-

риала, агрегатного состояния и подвижности можно подразделить на свободную и связанную. 

Соотношение между количеством свободной и связанной воды зависит от петрографических 

особенностей - степени метаморфизма, петрографического состава и дисперсности угля.  

Свободная влага (гравитационная), имеющая физико-механические связи с топливом, об-

разуется на границе раздела трех фаз (твердой, жидкой и газообразной) под действием капил-

лярных сил, и по своим свойствам не отличается от обычной воды и замерзает при температуре 

около 0 °С, а испаряется с такой же скоростью, как и чистая жидкость [2]. 

Связанная влага располагается непосредственно на поверхности частиц материала. При 

этом создается настолько большое силовое поле, что сложные агрегаты воды, попадая под его 

влияние, утрачивают водородные связи и превращаются в одинарные молекулы. В результате 

этого в момент взаимодействия воды с твердыми частицами она поглощает значительное коли-

чество энергии. Скрытая теплота такой адсорбированной воды значительно увеличивается, и 

она не замерзает при температурах до – 50-70 °С. Давление паров этой влаги над поверхностью 

значительно ниже, чем у чистой жидкости, поэтому она испаряется с меньшей скоростью, чем 

чистая жидкость [3]. Содержание связанной воды увеличивается с повышением дисперсности 

груза. Таким образом, увеличение содержания мелких классов в транспортируемых и храни-

мых при низких температурах углях вследствие многократного увеличения реакционной по-

верхности способствует усилению примерзания и смерзания топлива. 

Влажность топлива, соответствующую содержанию в нем только незамерзающей влаги при-

нято называть безопасной влажностью Wб, значение которой зависит от степени метаморфизма 

угля [2]. Безопасная влажность увеличивается с ростом выхода летучих веществ и с уменьшени-

ем зольности топлива. Последнее связано с тем, что для минеральной части Wб меньше, чем для 

органической. Увеличение зольности углей (повышение содержания глины и др. примесей, спо-

собных образовывать коллоидные растворы) ускоряет их примерзание и смерзание при перевоз-

ках и хранении. Безопасная в отношении смерзания влажность имеет наибольшее значение для 

малометаморфизированных углей, и снижается при переходе углей в средние стадии метамор-

физма. Это объясняется различием пористой структуры поверхностных свойств углей различных 

стадий метаморфизма, определяющее полное внутреннее влагосодержание, фазовое состояние 

воды на поверхности частиц и прочность образовавшегося льда [4]. 

При влажности топлива, равной или меньшей безопасной, смерзание частиц не происхо-

дит, и оно сохраняет сыпучесть и при отрицательной температуре. 

В процессе смерзания в вагоне взаимодействуют три материала: насыпной груз (уголь), ма-

териал железнодорожного вагона и окружающая среда (воздух). К основным составляющим 

                                           
.  Учитель А.Д., Кормер М.В., Шмельцер Е.О., 2012 
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смерзающихся грузов относятся твердый состав (частицы угля), вода в трех агрегатных состоя-

ниях и газы, заполняющие газовые промежутки. В условиях отрицательных температур насып-

ные грузы приобретают новые свойства, которые обуславливаются двумя факторами: перерас-

пределением и переходом поровой влаги в лед и формированием охлажденной структуры и 

текстуры. 

Перенос тепла в насыпных грузах осуществляется тремя способами: кондуктивным - через 

твердые частицы, жидкие пленки, включения, ледовые прослойки и воздушные поры; конвек-

тивным - при фильтрации жидкостей и газов, внутрипоровой конвекции, миграции пленочной 

(связанной) влаги, испарения; лучистым – путем многократных актов излучения и поглощения 

лучистой энергии в последовательности поровых промежутков. 

Свободная влага переходит в основном в прослойки льда. Связанная влага, обволакивая 

твердые частицы, образует тонкие пленки незамерзающей воды, находящиеся под действием 

силового поля частицы и имеющие пониженную температуру замерзания. 

В смерзшемся грузе наблюдается резкое снижение миграции свободной влаги к днищу ва-

гона, так как этому препятствуют ледовые прослойки. Основной перенос массы (влаги) осу-

ществляется под воздействием градиента температур. 

Твердые частицы отдают свое тепло пленкам незамерзающей влаги. Под воздействием это-

го тепла происходит испарение влаги с поверхности пленок. Эта влага попадает в воздушные 

поры или мигрирует по направлению теплового потока.  

Кристаллы льда при понижении температуры также отдают часть тепла и влаги по направ-

лению теплового потока. Незамерзающая влага и влага, не прошедшая процесс кристаллиза-

ции, в смерзшемся грузе составляют часть безопасной влажности. Таким образом, при смерза-

нии происходит процесс перекристаллизации льда, уплотняющий кристаллическую решетку и 

формирующий прочностные параметры смерзшегося груза [3]. 

Показателем оценки влияния влаги на смерзаемость углей является удельное усилие, за-

трачиваемое на раздавливание смерзшихся образцов при одинаковых отрицательных темпера-

турах. Прочность смерзания частиц топлива увеличивается с увеличением влажности и пони-

жением температуры. Зависимость разрушающего усилия от влажности и температуры можно 

выразить эмпирической формулой, кгс/см2 

Р=(0,0135 Wа-0,525)∙Т-0,005, 

где Wа - абсолютная влажность угля, т.е. влага, отнесенная к сухой массе угля, %; Т - темпера-

тура, °С. 

При наличии у топлива смерзшейся влаги изменяется его диэлектрическая постоянная. Для 

влажных топлив она резко уменьшается при отрицательной температуре, что можно объяснить 

тем, что диэлектрическая постоянная льда в 30-40 раз меньше, чем у воды [2]. 

Так как теплопроводность различных углей колеблется в незначительных пределах от 0,15 

до 0,3 ккал/ч·м·°С [6], то смерзание их начинается одновременно с примерзанием угольной 

массы к стенкам вагонов. Далее в зависимости от температуры окружающего воздуха и време-

ни пребывания процесс смерзания распространяется во всех направлениях [5]. Прочность при-

мерзания углей, кроме влажности и температуры наружного воздуха, зависит от материала, из 

которого изготовлено транспортное устройство. 

Усилия отрыва слоя угля, примерзшего к стенкам, выполненным из различных материалов 

при температуре -15 С по данным [2], приведены в табл. 1. 
Таблица 1   

Усилия отрыва примерзшего слоя угля 
 

Материал Усилие отрыва, гс/см2 

Сталь 800 

Дерево 730 

Алюминий 330 

Оргстекло 280 

Эбонит 190 

Поливинилхлорид 130 

Фторопласт 130 

Для выбора методов предотвращения смерзания угля необходимо установить интенсив-

ность его промерзания в процессе транспортировки.  



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 116 

Если считать, что груз после погрузки принимает форму параллелепипеда, то в соответ-

ствии с основными понятиями теории теплопередачи, можно предположить, что здесь проис-

ходит трехмерный теплообмен.  

При этом наиболее интенсивно груз промерзает в вершинах углов, где теплообмен между 

грузом и окружающей средой протекает одновременно и с одинаковой интенсивностью (трех-

мерный теплообмен); меньшая интенсивность промерзания наблюдается на гранях, образую-

щихся при пересечении горизонтальных поверхностей груза и стенок вагона (двухмерный теп-

лообмен); с еще меньшей интенсивностью происходит теплообмен через открытую наружную 

поверхность и через днище вагона (одномерный теплообмен). 

Учитывая, что степень промерзания угля в разных местах вагона неодинакова, и для каж-

дой любой точки трудно ее установить, необходимо выбирать наиболее характерную зону, в 

которой интенсивность промерзания груза можно было бы принимать за исходное состояние 

при выборе методов борьбы со смерзанием. В качестве такой зоны можно принять зону по вер-

тикальной оси, проходящую через массу груза в точке, расположенной на пересечении про-

дольной и поперечной осей вагона. 

Для решения задач и выбора способа борьбы со смерзанием процесс промерзания груза в 

центральной части по вертикальной оси можно рассматривать как процесс, состоящий из трех 

стадий:  

состояние груза, при котором температура его понижается от начальной до наступления 

промерзания на поверхности массы груза в точке, находящейся на пересечении продольной и 

поперечной осей вагона;  

состояние груза, когда температура его понижается от начала промерзания в центре по-

верхности до начала промерзания в центре массы груза;  

состояние груза, при котором температура его понижается от значения, характеризующего 

окончание второй стадии, до температуры окружающей среды. Этого уровня достигает темпе-

ратура груза в вершинах углов, затем - на гранях пересечения вертикальных и горизонтальных 

плоскостей, являющихся контуром грузовой массы, и в центре этой массы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что промерзание на начальной стадии будет наблю-

даться в вершинах углов груза и на гранях, образованных пересечением вертикальных и гори-

зонтальных плоскостей, которыми оконтурен погруженный в вагон груз. 

На второй стадии промерзание груза происходит до тех пор, пока грани смерзшейся и не-

смерзшейся частей в массе груза не сойдутся. При этом в условиях равномерного со всех сто-

рон охлаждения границы раздела сойдутся в центре загрузки, а при неравномерном – с некото-

рым отклонением в сторону, противоположную от наиболее интенсивного охлаждения. 

Интенсивность промерзания на первой и второй стадиях можно установить исходя из ра-

венства количества тепла, отнимаемого от массы смерзающегося груза и передаваемого в 

окружающую среду через поверхности теплообмена. 

На третьей стадии основным показателем является изменение температуры груза в зависи-

мости от времени. Эту температуру за каждый данный период, считая от окончания  второй 

стадии промерзания, определяют по методу регулярного режима. 

Анализ факторов, влияющих на смерзание углей, изучение процессов тепло- и массопере-

носа и интенсивности промерзания углей в процессе транспортирования лежат в основе разра-

ботки методов борьбы со смерзаемостью.  

В настоящее время все меры предотвращения смерзания углей можно разделить на две 

группы: профилактика смерзания и восстановление сыпучести смерзшихся углей перед вы-

грузкой или в процессе выгрузки. 

К первой группе мероприятий относятся: 

обезвоживание и сушка угля. Механическое обезвоживание и сушка угля осуществляются 

как завершающий этап процесса мокрого обогащения. Обезвоживанию подвергают концентрат, 

шламы. Для снижения влажности углей после мокрого обогащения применяют механическое 

обезвоживание с помощью обезвоживающих грохотов, центрифуг, а также вакуум-фильтров. 

Применение механического обезвоживания не обеспечивает снижение влаги до безопасного 

предела, поэтому уголь подвергают термической сушке, доводя содержание влаги в них до 

возможно меньшего значения, определяемого экономикой и условиями безопасности работы 

[8]. Этот способ один из самых дорогих процессов. Так в себестоимости обогащения 1 т рядо-
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вых углей 23-25% приходится на сушку.  

перемешивание влажных углей с сухими. Метод основан на поглощении сухим углем вла-

ги, содержащейся во влажном угле. Перемешивание влажных углей с сухими можно осуществ-

лять разными способами. Распространенным способом является их послойная пересыпка путем 

чередования сухого и влажного углей в процессе погрузки. При этом сначала на дно полуваго-

на загружается слой сухого угля. Далее загрузка вагона должна производиться так, чтобы высо-

та сухого угля была равна двойной высоте влажного. Верхний слой должен быть образован из 

сухого угля. Этот метод нельзя признать эффективным, так как он требует наличие сушильных 

установок; дополнительных операций при погрузке, что снижает производительность труда, 

приводит к дополнительному простою и маневрированию вагонов при погрузке. Вместе с тем 

на обогатительных фабриках способ перемешивания сухих углей с влажными находит приме-

нение в довольно значительных масштабах. 

перемораживание углей. В основе способа удаления поверхностной влаги, являющейся 

первопричиной смерзания сыпучих материалов, путем ее вымораживания (сублимации) лежит 

процесс тепло- и массообмена между влажным материалом и обдувающим его холодным воз-

духом. Сущность применяемого предварительного перемораживания заключается в перелопа-

чивании их с помощью механизмов (бульдозеров, экскаваторов) и последующего выдержива-

ния на морозе. Операция повторяется неоднократно до обеспечения сыпучести углей или их 

полного смерзания и последующего дробления с таким расчетом, чтобы обеспечить свободную 

выгрузку вагонов. Такой способ требует дополнительных механизмов и штата. Применение 

механизмов приводит к дополнительному измельчению углей [9]. Кроме этого этот метод пол-

ностью не исключает возможность смерзания углей при временном наступлении оттепели. По-

скольку предварительное перемораживание углей не исключает их смерзание, а лишь частично 

ослабляет примерзание углей к стенкам вагонов этот метод нельзя считать рациональным. 

покрытие углей или стенок полувагонов гидрофобными профилактическими средствами 

следует считать одним из эффективных и экономических средств борьбы со смерзанием. Для 

предотвращения смерзаемости используют такие антисмерзающиеся компоненты (АСК): хло-

ристый кальций (CaCl2); оксид кальция (CaO); хлористый магний (MgCl2), который можно ис-

пользовать как в твердом виде, так и в виде раствора («Бишофит» (MgCl2∙6Н2О)); минеральные 

и каменноугольные масла и другие реагенты органического происхождения (ниогрин – побоч-

ный продукт при производстве нефтяного кокса из тяжелых остатков сернистых и высокосер-

нистых нефтей Башкирии; северин - то же, что ниогрин, но со специальными добавками, пони-

жающими температуру застывания).  

Ко второй группе относится: тепловое воздействие путем разогрева вагонов с примерзшим 

или смерзшимся углем в специальных гаражах (тепляках) и механическое воздействие с помо-

щью бурорыхлительных, виброударных и виброрыхлительных машин.  

Целесообразность и область применения тех или иных способов и средств восстановления 

сыпучести устанавливается, в основном, стоимостью, условиями безопасности. 

Стоимость восстановления сыпучести груза с использованием тепляков, бурильных уста-

новок и другими средствами в десятки раз выше стоимости профилактических мероприятий по 

предупреждению примерзания грузов к поверхности. 

Наиболее перспективным методом борьбы со смерзаемостью, является использование 

средств уменьшающих температуру застывания активной части влаги и снижающих прочность 

смерзания. Профилактическое средство своим действием должно либо нейтрализовать (образо-

вывать незамерзающий раствор) смерзающуюся влагу, либо разделить частицы угля рыхлой 

прослойкой, либо снизить (за счет поглощения) до безопасного в отношении смерзания преде-

ла, либо сохранить температуру груза положительной в процессе перевозки; быть безвредным 

для обслуживающего персонала; не вызывать коррозию металлических деталей; не ухудшать 

качество продукции; минимально отражаться на использовании грузоподъемности вагона; не 

требовать особых условий для хранения их в пунктах погрузки. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ КОЛОСНИКОВ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ МАШИН 
 

Использование для получения колосников стали 30Х14Г8Ю2Л, микролегированной титаном и азотом, по срав-

нению с применяемыми на агломашинах колосниках из стали 75Х28Н2СЛ, обеспечивает повышение стойкости ко-

лосников и снижение себестоимости их изготовления. 
 

По предварительным данным, в Украине за 2012 г. было произведено около 45 млн т агломерата, 

который является одним из основных видов металлургического сырья для доменной плавки. Спека-

ние агломерата производится на машинах конвейерного типа за счет горения твердого топлива в слое 

спекаемой шихты. Процесс является газодинамическим, так как осуществляется путем прососа зна-

чительных объемов воздуха через слой термообрабатываемой шихты и щели колосниковой решетки. 

Для достижения хорошего спекания, шихту необходимо загружать на тележки слоем постоянной вы-

соты и не допускать ее переуплотнения, которое снижает газопроницаемость слоя, вертикальную 

скорость спекания и, соответственно, производительность агломашины. Для уменьшения забивания 

щелей колосникового поля тележек шихтой и предохранения колосников и подколосниковых балок 

от перегрева перед загрузкой шихты на тележку, укладывается защитный слой донной постели круп-

ностью 5-15 мм, отсеянной из агломерата. 

Основным показателем, характеризующим уровень технологии, оборудования и произво-

дительности, является площадь спекания агломерационных машин. Основные технические ха-

рактеристики  агломерационных машин ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) приведе-

ны в табл. 1. [1,2,3]. 

                                           
.  Панченко А.Н., Гасик М.И., Оторвин П.И., Учитель А.Д., Лялюк В.П., 2012 
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Таблица 1  

Основные технические характеристики агломашин на ПАТ АМКР 

Технические показатели 
Агломерацион-

ный цех № 1 

Агломерацион-

ный цех № 2 

Агломерационный цех метал-

лургического производства 

Количество агломерационных машин, шт. 6 6 5 

Длина рабочей части, м 48 54 25 

Ширина машины, м 2,5 2,5 2,5 

Площадь спекания, м2 75 135 62,5 

Скорость движения тележек м/мин. 0-5 0-3 0-4,3 

Количество тележек, шт. 116 128 70 

Количество колосников на тележке, шт. 144 144 150 
 

Основной частью конвейерных агломерационных машин являются тележки-паллеты, переме-

щающихся по рельсам. Они определяют трудоемкость изготовления агрегатов, их надежность в 

работе и затраты на обслуживание. Масса комплекта спекательных тележек составляет более 50 % 

от общей массы агломашины. Спекательная тележка (рис. 1) состоит из корпуса, ходового (1) и 

грузового (2) роликов, уплотнительной пластины (3), колосников (6), подколосниковых балок (5) и 

бортов (7,8). Конструкция и размеры тележек зависят от параметров агломашины. 

Подколосниковые балки 

тележек, подверженных воздей-

ствию высоких температур, от-

ливают из легированной жаро-

прочной стали, а боковины – из 

углеродистой стали. В нижней 

части корпуса тележки установ-

лены подпружиненные пласти-

ны, которые контактируют с 

уплотнительными пластинами 

вакуумкамер агломашины.  

На верхние полки подколосниковых балок корпусов тележек устанавливают литые колосники, 

образующие колосниковое поле, которое может быть сварным, цельнолитым или наборным. При вы-

ходе из строя колосникового поля необходимо осуществлять его замену, так как в противном случае 

происходит просыпь агломерата, что может привести к поломке всей машины в целом.  

Сварное колосниковое поле состоит из отдельных, сваренных между собой пластин. Ис-

пользовать цельнолитое или сварное колосниковое поле экономически не целесообразно, по-

скольку выход из строя в процессе работы его отдельных частей, влечет за собой его полную 

замену, что непосредственно увеличивает время на простой оборудования, себестоимость аг-

ломерата, а также происходит перерасход металла на его изготовление. 

С экономической точки зрения целесообразнее применять наборное колосниковое поле, 

состоящее из отдельных колосников, установленных на решетке, так как в случае выхода из 

строя его отдельной части производят замену только нерабочих колосников, что в конечном 

итоге повышает экономические показатели и снижает себестоимость производства агломерата. 

В настоящее время существует большое разнообразие конструкций конвейерных агломе-

рационных машин и соответственно для каждой машины характерна определенная конструк-

ция колосников, устанавливаемых на тележках-паллетах и образующих колосниковое поле.  На 

агломашинах АМКР применяют колосники из стали 75Х28Н2СЛ массой 6 кг. Конструкция та-

кого колосника показана на рис. 2. 

При переходе спекательной тележки, на холостую ветвь агломашины колосники переме-

щаются в вертикальной плоскости до касания нижних упоров, клиновидные контактные по-

верхности замков с зевами облегчают самопроизвольную установку при переходе спекательной 

тележки на рабочую ветвь агломашины. Клиновидная форма замка с зевом служит минималь-

ной касающейся поверхностью колосника с балкой паллеты и при этом полностью устраняет 

защемление колосников в любом положении последних при работающей колосниковой решет-

ке, что позволяет осуществлять полную очистку колосников от налипшего материала.  

 
Рис. 1. Спекательная тележка агломашины 
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Рис. 2. Колосник агломерационной ма-

шины: 1 - рабочая часть колосника; 2 - боковая 

поверхность головок; 3 - прямолинейные при-

ливы; 4,5 - замки; 6,7 - зевы 

Для решения проблемы макси-

мального улучшения технико-

экономических показателей работы 

агломерационных машин за счет ко-

лосникового поля, поверхность колос-

никового замка с зевом должна иметь 

клиновидную форму для увеличения 

поперечного сечения к поверхности колосника, имеющего прямолинейные приливы на голов-

ках последнего, причем отношение ширины центральной части колосника к ширине основания 

клиновидной поверхности замка с зевом составляет 1,4; а отношение ширины основания кли-

новидной поверхности замка зева к ширине головки колосника - 0,6. Такое сочетание формы 

колосника приводит к равномерному движению газового потока через слой шихты. При таком 

распределении газового потока нагрев колосникового поля и его износ тоже равномерны, что 

приводит в целом к увеличению срока службы паллет. Данная конструкция колосника (см. рис. 

2) позволяет увеличить удельную производительность агломерационных машин на 6 % и повы-

сить качество агломерата по выходу фракции 0-5 мм на 3,5 % [4]. В то же время из-за непра-

вильно подобранной стали для отливки колосников рассматриваемой конструкции стойкость из 

на агломашинах АМКР не превышает 10 месяцев. Расход колосников составляет 120-160 г на 1 

т агломерата. Затраты на поддержание работоспособности колосникового поля оказывают вли-

яние на стоимость агломерата и составляют приблизительно 0,5 % от его себестоимости. Низ-

кая стойкость колосников к тому же ведет к сокращению межремонтного периода агломашин, 

повышенным простоям и снижению их производительности.  

В связи с изложенным была поставлена задача подбора рационального состава стали для 

отливки колосников с целью повышения их износостойкости.  

В настоящее время для колосников, работающих в условиях высоких температур и термо-

циклических нагрузок, помимо стали 75Х28Н2СЛ, используется сталь 40Х24Н12СЛ аустенито-

ферритного класса (ГОСТ 977-78). Работоспособность колосников из этой марки стали состав-

ляет 6-10 месяцев, что является неудовлетворительным показателем. Согласно диаграмме 

Шеффлера (рис. 3. точка 1), в стали данного состава возможно охрупчивание при остывании до 

температур 500-900 С.  
Рис. 3. Диаграмма Шеффлера 

 

Как показали исследования [5,6,7], 

эта сталь не является идеальным мате-

риалом для колосников обжиговых и 

агломерационных машин. Наличие в 

стали 11-13 % никеля удорожает сталь и 

делает ее не рентабельной. 

Согласно данных работ [8,9,10], хо-

рошие результаты по стойкости при тер-

моциклических нагрузках показали стали, 

дополнительно легированные алюмини-

ем. Жаростойкая сталь [11], содержащая 

0,1-0,65 % углерода, 0,4-2 % кремния, 

12,5-17,5 % марганца, 16-32 % хрома, 1,5-

4 % никеля, 0,03-0,25 % титана, 0,4-2,0 % 

алюминия, 0,01-0,2 % редкоземельных 

металлов (РЗМ) была создана, как сталь с повышенной стойкостью в условиях переменных темпе-

ратур от 20 до 900 С. Но при содержании углерода менее 0,25 % резко ухудшается  жидкотеку-

честь стали, а его увеличение более 0,45 % снижает жаростойкость и механические свойства, в 

частности, пластичность. 

Содержание марганца способствует повышению жаростойкости, износостойкости, стаби-
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лизации аустенитной структуры и снижению содержания никеля в стали. Но при содержании 

марганца в пределах 12,5-17 % возможно выделение сложных карбидных включений по грани-

цам зерен, снижающих жаростойкость и механические свойства стали. Эта сталь, содержащая 

элементы на нижнем пределе относится к стали аустенито-мартенсито-ферритного класса (см. 

рис. 3 точка 2а), согласно диаграмме Шеффлера, в этой стали возможно образование мартен-

ситных трещин ниже 400 С. 

При содержании элементов в стали на верхнем пределе (рис. 3, точка 2б) сталь относится к 

аустенитному классу, но находится в области охрупчивания после термообработки в интервале 

температур 500-900 С, что соответствует температурам спекания и обжига металлургического сы-

рья.  

Сталь [11] содержит дорогостоящие никель и РЗМ, что способствует ее удорожанию. 

Для устранения изложенных выше недостатков состава жаростойкой стали, по патенту [11] 

предложена сталь, дополнительно микролегированная азотом [12]. Состав стали следующий, %: 

Углерод  - 0,3-0,35; Кремний  - 0,5-1;   Хром  - 14-16 

Марганец  - 6-8;   Алюминий - 1,5-2,5;  Азот  - 0,15-0,2;    Титан - 0,03-0,1. 

Такое соотношение компонентов в стали обеспечивает стабильную аустенитную структуру 

в области рабочих температур колосников агломерационных машин (рис. 3, точка 3). Возмож-

ность образования горячих трещин в этой стали возникает при температуре 1250 С, что значи-

тельно выше рабочей температуры колосников агломашин. 

Колосники из сталей Х25ТЛ, 75Х28Н2СЛ, 40Х24Н12СЛ и 30Х14Г8Ю2Л (микролегиро-

ванной титаном и азотом) маркировались и взвешивались на электронных весах. В литом и 

термообработанном состоянии колосники устанавливались по продольной оси спекательной 

тележки на агломашине машине АК-62,5 аглофабрики металлургического производства АМКР 

и эксплуатировались в рабочем режиме спекания агломерата в течение 6 месяцев, а затем были 

демонтированы для проведения исследований на износостойкость. 

Экспериментальные колосники, после 6 месяцев эксплуатации на агломерационной ма-

шине очищались от налипшего спекаемого сырья и окалины и повторно взвешивались. Резуль-

таты сравнительных испытаний экспериментальных колосников приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Результаты сравнительных испытаний экспериментальных колосников 
 

Марка стали и ее состояние 
Количество испытыва-

емых колосников 

Потеря массы колосников после 6 

месяцев их эксплуатации, % 

Сталь Х25ТЛ без термообработки 18 17,6 

Тоже самое с термообработкой 18 16,8 

Сталь 75Х28Н2СЛ без термообработки 18 16,4 

Тоже самое с термообработкой 18 14,2 

Сталь 40Х24Н12СЛ без термообработки 18 13,4 

Тоже самое с термообработкой 18 11,6 

Сталь по а.с.928835 без термообработки 18 11,2 

Тоже самое с термообработкой 18 10,6 

Сталь 30Х14Г8Ю2Л (c Ti и N) 18 9,8 

Тоже самое с термообработкой 18 9,3 
 

Из табл. 2 следует, что рекомендуемая сталь 30Х14Г8Ю2Л микролегированная титаном и 
азотом в литом состоянии способствует снижению износа колосников на 40 % по сравнению с 
применяемой сталью 75Х28Н2СЛ. Термообработка стали незначительно увеличивает ее стой-
кость, поэтому ее проведение экономически не целесообразно. 

Выводы. Стойкость используемых на агломашинах аглофабрик АМКР колосников отли-
тых из стали 75Х28Н2СЛ не превышает 10 месяцев. В результате выполненных исследований и 
промышленных испытаний предложено использовать для производства колосников сталь 
30Х14Г8Ю2Л. Согласно диаграмме Шеффлера, эта сталь относится к стали аустенитного клас-
са, что при рабочих температурах колосников агломерационных машин обеспечивает их высо-
кую жаропрочность. Дополнительное легирование стали алюминием способствует повышению 
жаростойкости этой стали. Использование колосников отлитых из стали 30Х14Г8Ю2Л (микро-
легированной титаном и азотом) обеспечивает снижение их износа на 40 % по сравнению с 
применяемыми колосниками на агломашинах АМКР из стали 75Х28Н2СЛ. Проведение термо-
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обработки колосников из рекомендуемой стали экономически нецелесообразно, поскольку 
наблюдается незначительное снижение износа колосников. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОКАТКИ НА БЛЮМІНГУ 
 

Виконано аналіз технологічних особливостей прокатки злитків на блюмінгу і запропоновано алгоритм розраху-

нку висоти встановлення нижнього робочого валка по відношенню повехні першого станинного ролика. 
 

Проблема та її зв'язок з практичними задачами. Однією із головних технологічних осо-

бливостей прокатки на блюмінгу, яка забезпечить нормальний процес захвату злитка валками є 

відповідна установка нижнього валка по відношенню до робочої поверхні першого станинного 

ролика. При прокатці злитка за заданою схемою прокатки на блюмінгу в якості при- валкової 

арматури використовують комплекс пристроїв та механізмів, які забезпечують проводити мані-

пуляції із злитком (кантування, переміщення та направлення розкату із калібру в калібр). Такі 

комплекси встановлені з передньої і задньої сторони робочої кліті. До цих комплексів входять: 

привалкові бруси; станинні ролики; робочі рольганги; розкатні рольганги; направляючі лінійки; 

кантувач, який встановлений з передньої сторони кліті. 

Щоб злиток був захвачений обома валками одночасно враховуючи конусність злитка конс-

труктивно горизонтальна вісь другого станинного ролика по відношенню до горизонтальної 

вісі робочих рольгангів зміщена по висоті на величину δ, рис. 1.  

Також конструктивно вісь  першого станинного ролика по відношенню до горизонтальної 

вісі другого станинного ролика зміщена по висоті на величину δ, рис. 1. 

Отже, штучно утворена гірка, яка вирівнює передню основу злитка перед задачею його в 

валки. Якщо установка робочих та станинних роликів виконана конструктивно і змінити її не 

можливо, то установку нижнього робочого валка на величину х необхідно виконувати згідно 

                                           
 Чумаков В.П., 2012 
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конструкції самого злитка, враховуючи його конусність  і режим обтискань. 

Рис. 1.  Схема установки нижнього робочого валка та робо-

чих і станинних рольгангів на блюмінгу: 1 - нижній робочий ва-

лок; 2 - перший станинний ролик; 3 - другий станинний ролик; 4 - 

робочий рольганг 
 

Аналіз досліджень і публікацій. Практика про-

катки злитків на блюмінгах показала, задавати їх в 

валки необхідно меншою (вузькою) частиною. Але 

при цьому виникає проблема. При прокатці конусно-

го злитка абсолютний обтиск змінюється по його до-

вжині від номінально (при захваті) можливого до ма-

ксимального при прокатці більшої (широкої) частини [1]. Під час прокатки задній кінець злитка 

з великою силою тисне на перший станинний ролик в результаті чого порушується процес за-

хвату, розкат згинається і оковує верхній валок. При великому зносу валків і вкладишу підши-

пника сила тиску задньої частини злитка збільшується. Величина цього тиску приводить до по-

ломки першого станинного ролика. Для запобігання порушення процесу захвату та прокатки 

злитка, поломки першого станинного ролика і оковування верхнього валка необхідно правиль-

но розраховувати і встановлювати нижній робочий валок. 

Алгоритм розрахунку висоти установки нижнього валка. Для розрахунку висоти встанов-

лення нижнього робочого валка над поверхнею робочої частини першого станинного ролика не-

обхідні наступні вихідні дані:розміри злитка; розміри блюму; розміри валка; температура початку 

і кінця прокатки; відстань між віссю нижнього валка і віссю першого станинного ролика. 

Згідно схеми рис. 1 до розрахунку висоти установки нижнього робочого валка над поверх-

нею робочої частини першого станинного ролика визначувана величина Х може бути розрахо-

вана по формулі 

2

.max xcep hh
Х


 ,      (1) 

де hmax cep - середній максимально можливий обтиск при захваті злитка валками, який визнача-

ється по формулі 
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де Dk.cep - середній катаючий діаметр валків з урахуванням переточки валків визначається за фо-
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де Do - - діаметр робочої частини нового валка, мм; hвр.с - сума глибин врізу струмків всіх ка-

лібрів, які розташовано на робочій частині валка; nk - загальна кількість калібрів, розташованих 

на робочій частині валка; cep - середній кут захвату злитка валками.  

Враховуючи, що cep=cep=tgcep=fcep тоді середній кут захвату злитка валками може бути 

визначений по формулі С. Экелунда з уточненнями Б.П.Бахтінова і М.М. Штернова [2]  

cep =fcep=k1k2k3(0,5-0,0005tcep),     (4) 

де k1,k2,k3 - коефіцієнти, які враховують стан поверхні і материал валків, швидкість прокатки  та 

хімічний склад прокатуваного металу; tcep - середня температура прокатки, С 

tcep =(tn+tk)/2  

де Δhx - величина абсолютного обтиску злитка в місці коли задня частина його не спирається на 

перший станинний ролик може бути визначена по формулі 
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де lx - поточна довжина частини злитка яка не спирається на перший станинний ролик може 

бути визначена по формулі 
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де l - відстань між віссю нижнього валка і першого станинного ролика; dст.р.1 - діаметр робочої 
частини першого станинного ролика; hг - висота злитка в головній частині; hд - висота злитка в 
донній частині; Lзл - довжина злитка. 

При зносу валків і підшипників виконують їх перевалку і встановлюють відремонтовані 
валки. Відремонтовані валки, як правило, меншого діаметру. При цьому висота поверхні валка 
над робочою поверхнею першого станинного ролика зменшується. Для забезпечення нормаль-
ного процесу прокатки і висоти установки нижнього валка під корпуси підшипників встанов-
люють змінні підкладки товщину яких визначають за формулою 

 нс
рс

п

DD
 




2
      (7) 

де Dс - діаметр валків які відправляють на ремонт; Dр - діаметр валків які установлюють після 

ремонту; δс - товщина старого вкладишу; δн - товщина нового вкладишу.  
Оскільки вкладиші підшипників кожної опори валків зношуються нерівномірно, то розра-

хунок товщини підкладок виконують окремо для кожного підшипника. 
Лабораторні дослідження. Для перевірки теоретичних досліджень на лабораторному стані 

з діаметром валків 127 мм Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький наці-
ональній університет», рис. 2 були прокатані зразки клиновидної форми, рис. 3 виготовлені із 
свинцю.  

   

 
Рис. 3. Зразки клиновидної форми до прокатки 

 

У першому досліді задающий стіл було встановлено так, щоб його поверхня знаходилась 

на одному рівні з поверхнею нижнього валка. При прокатці зразків вихідний кінець розкату 

згинався у бік верхнього валка, рис. 4а.  
   а     б 

   
Рис. 4. Розкати після прокатки  

У дугому досліді задающий стіл було знято. Отже, задні кінці зразків не мали опори. Як 

видно з рис. 4б передній кінець розкату вийшов із валків рівний. 

Висновки. При неправильній установці робочої поверхні нижнього валка по відношенню 

робочої поверхні першого станинного ролика можливі такі наслідки.  

При низькій установці нижнього валка по відношенню робочої поверхні першого станинного 

ролика задній кінець злитка буде давити на перший станинний ролик, що може призвести до його 

поломки. При прокатці в калібрі з защемленням розкату можливе оковування вехнього валка. 

При високій установці нижнього валка злиток буде упиратись у валок і подальше його тра-

нспортування буде не можливе, або захват злитка валками буде не рівномірним (спочатку ниж-

нім валком, потім верхнім валком) і при подальшій прокатці задній кінець злитка битиме об 

перший станинний ролик, що також може привести до його поломки. 

Слід також враховувати, що глибина врізу струмків, які утворюють калібри, на валках не 

однакова. Для забезпечення нормального процесу прокатки і запобігання поломки станинних 

роликів перший станинний ролик, як правило, необхідно калібрувати. Зі збільшенням глибини 

врізу струмка діаметр першого станинного ролика необхідно зменшувати.     

Список літератури 
 

 
Рис. 2. Лабораторний стан 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

ЖЕЛЕЗНЫХ РУД К ПЛАВКЕ 
 

Приводится метод расчета показателя металлургической ценности железорудного сырья. Определены допустимые 

пределы обогащения железных руд и металлизации железорудных окатышей. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Интенсификация экономиче-

ского роста черной металлургии в значительной мере определяется развитием рудно-сырьевой 

базы предприятий отрасли. Несмотря на высокую общую обеспеченность запасами железных руд, 

существующая минерально-сырьевая база черной металлургии Украины характеризуется доволь-

но низкими качественными параметрами - малым содержанием основного полезного компонента 

(железа) и сравнительно высокими эксплуатационными затратами. Вовлечение в сферу металлу-

ргической переработки бедных по содержанию железа руд и коксующегося угля пониженного 

качества, усложнение горно-геологических и горнотехнических условий разработки открытым 

способом, постоянно растущие тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки приво-

дят к росту издержек производства и предопределяют необходимость систематического совер-

шенствования методов подготовки железных руд к плавке. 

Усложнение технологических схем обогащения и разнообразие качественных характеристик 

железных руд, ставят перед предприятиями черной металлургии задачу рационального использо-

вания железорудных ресурсов, которая не может с успехом решаться без анализа широкого круга 

специальных экономических вопросов подготовки руд к плавке. Среди наиболее значимых эко-

номических вопросов рудоподготовки выделяются следующие: определение металлургической 

ценности железных руд и оценка экономической эффективности совершенствования технологи-

ческих схем подготовки руд к плавке. 

Анализ исследований и публикаций. Оценка металлургической ценности железных руд 

должна базироваться на критерии максимизации экономического эффекта, отнесенного на 1 т 

чугуна или стали, который объективно отражает современные требования развития предприя-

тий горно-металлургической промышленности, а также учитывать влияние на металлургиче-

скую ценность региональных факторов производства [1]. 

Постановка задачи. Разнообразие качественных характеристик и усложнение технологиче-

ских схем обогащения железных руд требуют оценки металлургической ценности последних с це-

лью обеспечения рационального использования железорудного сырья и установления наиболее 

перспективных направлений совершенствования техники и технологии подготовки руд к плавке. 

Изложение материала и результаты. Оценка металлургической ценности железных руд, 

концентратов или продуктов окускования рудной мелочи включает качественную и количест-

венную составляющие [2] и позволяет в достаточно представительной и объективной форме 

учесть всю совокупность свойств железорудного сырья, определяющих его металлургическую 

ценность, а также количественно (в денежном выражении) сопоставить уровень качества раз-

личных железорудных материалов (рис. 1). 

Качественная оценка металлургической ценности железных руд формируется на основании 

данных о вещественном (минералогическом и химическом) составе руд, их физических и ме-

таллургических свойствах [3,4]. 

В основе количественной (в денежном выражении) оценки металлургической ценности же-

лезных руд и продуктов рудоподготовки лежит учет затрат по двум группам технико-

экономических факторов: индивидуальных и региональных факторов производства. 

                                           
 Плотников В.В., Марасанова О.В., 2012 
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Первая группа факторов предопределя-

ет уровень индивидуальных издержек прои-

зводства, т.е. затрат на выплавку 1 т чугуна 

в данных условиях при использовании под-

готовленных железорудных материалов 

данного качества, а также отражает 

улучшение технико-экономических показа-

телей доменного производства благодаря 

применению железорудного сырья 

повышенного качества с оптимизирован-

ными металлургическими свойствами. Сре-

ди индивидуальных факторов производства 

выделяются: технические, технологические, 

организационные, экономические. 

В добывающих отраслях промышлен-

ности, в частности в железорудной подотра-

сли черной металлургии, уровень затрат на производство продукции в значительной степени 

определяется региональными факторами производства, т.е. различиями в экономико-

географических, природно-климатических, социальных и других условиях регионов.  

Одним из наиболее значимых региональных факторов, влияющих на уровень региональ-

ных издержек производства, является географическая удаленность месторождений железных 

руд и, соответственно, производителей железорудного сырья от их потребителей - металлурги-

ческих заводов. Затраты на транспортировку, а также объемы поставляемого сырья неуклонно 

возрастают, поэтому при определении металлургической ценности железных руд необходимо 

учитывать как величину удельных затрат по транспортировке концентрата или окатышей, так и 

абсолютную величину транспортной составляющей в затратах на производство металлургиче-

ской продукции. 

Для определения металлургической ценности железных руд предлагается использовать 

критерий, который отражает максимум экономического эффекта в расчете на 1 т чугуна, 

выплавляемого из руды определенного качества. Тогда критериальный показатель для опреде-

ления металлургической ценности Mi i-й руды или такой её цены, при которой обеспечивается 

соблюдение указанного условия, будет иметь следующий вид 
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где Счi - себестоимость 1 т чугуна, выплавляемого из i-й руды, грн., Цчi - цена 1 т чугуна, грн., tm 

- момент окончания m-го шага, to - момент приведения; е - норма дисконта. 

После вычитания из полученной величины транспортных затрат по доставке руды или 

продуктов рудоподготовки на металлургический завод определяется металлургическая цен-

ность руды. В этом случае формула (1) примет вид 
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где tpi - транспортные расходы по доставке 1 т руды, концентрата, окатышей с рудника до ме-

таллургического завода. 

Экономический оптимум и допустимые пределы обогащения железных руд и металли-

зации железорудных окатышей должны определяться на стадии металлургического использо-

вания сырья на основе показателя интегрального экономического эффекта с учетом затрат на 

производство стали из скрапа и экономических условий различных районов. 
Повышение качества железорудного сырья, с одной стороны, обусловливает увеличение 

эксплуатационных и капитальных затрат и снижение выпуска готовой продукции на обогатите-
льной фабрике, а с другой обеспечивает рост производительности металлургических агрегатов, 
экономию всех видов ресурсов, соблюдение норм по охране окружающей среды и сокращение 
затрат на транспортировку железорудного сырья, что особенно важно ввиду имеющихся терри-
ториальных диспропорций в его добыче и потреблении.  

Себестоимость 1 т металлизованных окатышей См может быть представлена в виде суммы 

 
Рис. 1. Схема оценки металлургической ценности  

железных руд 
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следующих еt составляющих: стоимости заданного, условно-переменных расходов по переделу 
Ср и условно-постоянных Сq. 

Условно-переменные расходы по переделу включают, помимо расходов на природный газ, 
энергетические затраты и затраты на вспомогательные материалы. И те и другие затраты свя-
заны с получением, циркуляцией и очисткой восстановительного газа. Так как количество пос-
леднего пропорционально расходу природного газа на конверсию, то, следовательно, перемен-
ная часть расходов по переделу в расчете на 1 т исходного сырья изменяется в соответствии с 
изменением расхода природного газа, а на 1 т металлизованных окатышей также в соответст-
вии с выходом годного. Условно-постоянная часть расходов по переделу, учитывающая и об-
щезаводские расходы, находится в обратной зависимости от производительности агрегата или в 
прямой - от времени пребывания в нем материалов. 

Учитывая зависимость расхода природного газа и времени пребывания материалов в агре-
гате от степени металлизации η)и степени обогащения β исходного сырья, а также влияние ра-
схода газа и производительности агрегата на величину отдельных составляющих себестоимос-
ти металлизованных окатышей, зависимость последней См от степени металлизации и содержа-
ния железа в исходном сырье может быть представлена в виде 
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где q - расход окатышей, т/т металлизованных окатышей; Ca - себестоимость исходного сырья 

(определяется в соответствии с условиями добычи руды, обогащения и удалённости обогатите-

льной фабрики от завода), грн./т. Факторы с индексом 0 - значения их в исходном варианте 

(при известных β0 и η0). 

Для установления экономически оптимальной степени обогащения железных руд и степени 

металлизации окатышей, следует сопоставить результаты, получаемые при применении 

рассматриваемых факторов в сфере производства металлизованных окатышей и их использова-

ния.  

В этом случае условие экономической эффективности обогащения железных руд и ме-

таллизации окатышей определяется из формулы 
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где Эинт - интегральный экономический эффект производства металлизованных окатышей, грн.; Q - 

объем производства стали (чугуна), т; Цст - цена 1 т стали (чугуна), выплавляемой с использованием 

металлизованных окатышей, грн./т; Сстi - себестоимость 1 т стали (чугуна), выплавляемой из ме-

таллизованных окатышей, при i значении содержания железа в окатышах и фиксированной степени 

металлизации, грн./т; tm - момент окончания m-го шага, t0 - момент приведения; е - норма дисконта. 

По данным, представленным на рис. 2 видно, что характер изменения показателя интегра-

льного экономического эффекта производства металлизованных окатышей Эинт под влиянием 

исследуемых независимых переменных факторов носит экстремальный характер. 
Рис. 2. Определение экономического оптимума и допу-

стимых пределов обогащения железных руд и металлизации 

железорудных окатышей 
 

Экономически оптимальные результаты обо-

гащения и металлизации окатышей достигаются 

при содержании железа в исходном сырье 68 % и 

степени металлизации 0,95. Очевидно, что испо-

льзование богатых по содержанию железа 

окатышей при всех значениях степени их ме-

таллизации обеспечивает лучшие результаты, чем 

использование бедных. При содержании железа в окатышах свыше 68% интегральный эконо-

мический эффект отнесенный на производство 1 т стали уменьшается. Это служит указанием 

на то, что достигнут экономический оптимум механического обогащения железной руды. 

Помимо экономически оптимальной степени обогащения на графике (рис. 2) представлены 

также и допустимые пределы обогащения, определенные графическим путем. Точки пересече-

ния кривых зависимостей Эинт от β при фиксированных значениях η с линией, проведенной па-
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раллельно оси абсцисс, выражающей величину экономического эффекта на производство стали 

из скрапа Эскр, есть искомые минимально допустимые пределы по содержанию железа в исход-

ных окатышах.  

По данным рис. 2 видно что, различным фиксированным значениям степени металлизации 

соответствуют различные экономически допустимые пределы по содержанию железа в 

окатышах. Это значит, что если глубокое обогащение руды сопряжено с большими затратами, 

то высокая степень металлизации железа может обеспечить эффективность использования и не 

очень богатого концентрата. 
Рис. 3. Изменение условий эффективности в зависимости 

от величины затрат на сталь, выплавленную из скрапа 
 

Значение экономически оптимальной степени 

обогащения, а также граничные условия экономиче-

ской эффективности могут смещаться при изменении 

определенных условий. В первую очередь это связано 

с изменением затрат на производство стали из скрапа. 

Как следует из рис. 3, одному и тому же фиксирован-

ному значению степени металлизации при разной ве-

личине Эскр соответствуют различные пределы по со-

держанию железа в окатышах.  

Экономические условия могут сказываться на 

изменении граничных пределов эффективности в связи с изменением цен на материалы, топли-

во и энергию и, в особенности, в связи с изменением стоимости исходного сырья, используемо-

го в производстве металлизованных окатышей. Последняя в зависимости от условий добычи 

руды, ее обогащения и разной удаленности обогатительной фабрики от металлургического за-

вода резко колеблется. Поэтому в различных экономических районах даже при неизменных 

затратах на сталь из скрапа и одинаковой степени металлизации имеют место разные экономи-

чески допустимые пределы по содержанию железа в исходном сырье. 

Большое влияние на выбор оптимального варианта обогащения руды оказывают исходные 

данные, положенные в основу технико-экономических расчетов. Соответственно этому сфор-

мулированные выше выводы применительно к рудам отдельно взятого месторождения остают-

ся справедливыми только при сохранении использованных исходных данных. 
Выводы. Таким образом, критерий максимизации экономического эффекта, положенный в 

основу расчета показателя металлургической ценности железных руд, объективно отражает 
современные требования развития горно-металлургической промышленности в целом, ее отде-
льных отраслей, предприятий и производств, позволяет в достаточно представительной и 
объективной форме учесть всю совокупность свойств железорудного сырья, определяющих его 
металлургическую ценность, и дает возможность выразить и сопоставить их количественно. 

Задача установления экономического оптимума и допустимых пределов обогащения желе-
зных руд и металлизации железорудных окатышей должна решаться с учетом действия следу-
ющих независимых переменных факторов: многовариантность способов производства и путей 
использования металлизованного сырья, влияние содержание железа общего в исходном сырье 
и изменение степени металлизации окатышей, влияние сырьевых, топливно-энергетических и 
экономических условий различных районов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОМАСЛИВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РЕАГЕНТОВ-ПЛАСТИФИКАТОРОВ 
 

Рассмотрено влияние степени омасливания угольной поверхности на эффективность действия реагeнтов-

пластификаторов при подготовке водоугольного топлива. Показано, что омасливание отрицательно сказывается на 

агрегативной устойчивости и текучести водоугольных суспензий, снижает эффективность действия реагентов-

пластификаторов. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Современное состояние 

развития промышленной практики привело к изучению возможного применения различных 

видов энергоносителей в индустрии и для нужд населения. Одним из альтернативных продук-

тов является водоугольное топливо в виде высококонцентрированной суспензии [1-4]. Рост цен 

на нефть и нефтепродукты, ограниченность запасов этого сырья вызывают повышенный инте-

рес к водоугольному топливу. Смеси воды и угля в виде суспензий изучаются в различных 

странах мира, что связано с возможностью замены такими продуктами пылевидного топлива, 

являющегося одним из традиционных видов энергоносителей. По сравнению с пылевидным 

топливом водоугольные суспензии имеют ряд преимуществ. При сжигании угля в виде водо-

угольной суспензии снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу, образование оксидов 

азота, что является следствием более высокой скорости выгорания углерода. Таким образом, 

перечисленные особенности горения водоугольных смесей позволяют относить их к разряду 

экологически чистых видов топлива. 

Конкурентоспособность водоугольного топлива с сухим углем и жидким топливом может 

обеспечиваться его специфическими характеристиками, которые должны удовлетворять сле-

дующим основным требованиям. Концентрация угля в дисперсионной среде должна находить-

ся в пределах не менее 63-65 %, что является довольно высокой цифрой. Суспензия должна 

иметь агрегативную устойчивость при низкой эффективной вязкости и напряжении сдвига (ме-

нее 1 Пас при градиенте скорости сдвига 9 с-1 и менее 5-10 Н/м2, соответственно). Система 

должна быть седиментационно устойчивой при наличии частиц твердой фазы с максимальным 

размером до 0,25-0,3 мм [5]. 

Высокая концентрация твердой фазы и ее дисперсность дают основание относить ВУТ к 

классу высоко концентрированных дисперсных систем (ВКДС). Свойства таких систем в зна-

чительной степени определяются прочностью их коагуляционных структур [6].  

Изложенное выше позволяет считать проблему создания такого топлива и изучения его 

свойств как заменителя нефти и мазута актуальной. 

Анализ исследований и публикаций. Адсорбция аполярных реагентов увеличивает гид-

рофобность угольной поверхности как за счет большой удельной поверхностной энергии на 

границе масло-вода, так и за счет частичного перекрытия каплями реагента гидрофильных цен-

тров на угле. При повышении степени омасливания угольных частиц вероятность блокирова-

ния функциональных групп собирателем растет. Анализ исследований показал, что взаимодей-

ствие пластификаторов с поверхностью угля происходит в основном за счет водородных свя-

зей. От прочности закрепления, количества адсорбированного реагента зависят реологические 

параметры водоугольного топлива, максимальная величина второй критической концентрации 

структурообразования, агрегативная и седиментационная устойчивость ВВУС. Следовательно, 

изменения гидрофильно-гидрофобного баланса на поверхности угля при закреплении на ней 

аполярных реагентов может существенно влиять на качество ВУТ [7].  

Постановка задачи. В связи с приведенным выше, особый интерес представляет опреде-

ление зависимости между расходом аполярных собирателей и эффективностью закрепления на 

омасленой поверхности угля реагентов-пластификаторов.  

Изложение материала и результаты. Для выполнения поставленной задачи были выпол-

нены исследования по адсорбции пластификатора на чистой и обработанной собирателем 

угольной поверхности. Исследования проводились на углях марок Д и ДГ крупностью менее 
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0,25 мм и зольность 6,5%. Пластификатором служил модифицированный гумат натрия, пока-

завший высокую эффективность именно на низкозольных углях [8]. Адсорбция пластификато-

ра на угольной поверхности была исследована спектрофотометрическим методом. Оптическая 

плотность растворов гумата натрия до и после контактирования с угольными дисперсиями 

определялась на фотоэлектрическом колориметре КФК-2 при длине волны λ = 440 нм. Концен-

трация пластификатора в растворе вычислялась по эмпирической формуле, выведенной на ос-

новании построения градуировочных графиков прибора по гумату натрия,  г/дм3 

С = (dо - 0,011) р/1,239,     (1) 

где dо - оптическая плотность, р - степень разбавления раствора.    

Адсорбция пластификатора на угольной поверхности оценивалась по разнице его содержа-

ния в первоначальном растворе и в растворе, полученном после контакта с углем в течение од-

ного часа, и определялась как, г/г 

Г = V (Со- С)/m,       (2) 

где V - объем раствора, дм3; m - масса адсорбента, г. 

Зависимости величины удельной адсорбции гумата натрия на чистой и обработанной соби-

рателем угольной поверхности от начальной концентрации пластификатора в суспензии пока-

заны на рис. 1.  

Для других аполярных собирателей получены аналогичные кривые. 
 

Рис. 1. Удельная адсорбция пластификатора на чистой и обрабо-

танной собирателем (0,5 мас.%) поверхности угля 
 

Из данных следует, что адсорбция гумата натрия на 

омасленой угольной поверхности ниже, чем на чистой, и 

разница эта увеличивается с ростом расхода аполярного 

реагента, что можно объяснить снижением числа актив-

ных центров в результате их экранирования собирателем 

или флокуляции тонких угольных частиц. 

На уменьшение числа активных функциональных 

групп на угольной поверхности после обработки ее соби-

рателем указывает и тот факт, что в суспензии, приготов-

ленной из омасленого угля, снижается ионный обмен между твердой поверхностью и водной 

фазой, нейтрализующий щелочность среды.  

Увеличение расхода аполярного реагента приводит к установлению более высоких равновесных 

значений рН во всем исследованном диапазоне изменения концентрации гумата натрия (табл. 1).  
Таблица 1 

Влияние добавок аполярного собирателя на величину равновесного рН водоугольных суспензий 
 

Массовая концентрация аполярного 

собирателя, % к твердой фазе 

рН суспензий через 1 ч 

расход пластификатора, мас.% 

1 2 3 4 5 10 

0 8,39 8,60 8,73 8,89 8,95 9,30 

0,25 8,50 8,73 8,86 8,95 - 9,35 

0,5 8,58 8,78 8,96 9,07 9,19 9,40 
 

Снижение адсорбции пластификатора на омасленой угольной поверхности сопровождается 

уменьшением эффективности его действия, что особенно заметно при концентрациях твердой 

фазы, близких по величине ко второй критической концентрации структурообразования.  

На рис. 2 представлена зависимостиь между массовым расходом аполярного собирателя и 

эффективной вязкостью водоугольного топлива при содержании твердого 64 мас.% и началь-

ной концентрации гумата натрия 1 мас.%. Из данных следует, что максимальная текучесть сус-

пензии характерна для дисперсного угля, необработанного аполярным собирателем. По мере 

роста расхода собирателя текучесть высококонцентрированной водоугольной суспензии ухуд-

шается. 

Следует подчеркнуть, что увеличение времени предварительного перемешивания образцов 

водоугольного топлива с добавками аполярных реагентов позволяет снизить отрицательное 

влияние омасливания угольной поверхности.  

При расходе реагента 0,25 % от массы твердого были получены суспензии с эффективной 
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вязкостью 0,69 Пас при росте времени гомогенизации до 25 мин. Повышение расхода аполяр-

ного реагента до 0,5 мас.% привело к необходимости увеличить время гомогенизации до 35 

мин. вместо 15 мин., необходимых для перемешивания необработанных собирателем образцов 

водоугольной суспензии.  
Рис. 2. Связь эффективной вязкости водоугольного топ-

лива с расходом аполярного реагента 
 

Можно считать, что в таком случае происходит 

обновление поверхности угля в результате срыва 

(оттирки) физически закрепленного на ней аполяр-

ного реагента, о чем свидетельствуют и данные 

компьютерного моделирования [9].  

Другим фактором может быть и частичное дис-

пергирование флокул и частиц твердой фазы при 

длительном перемешивании. Дополнительная ад-

сорбция гумата натрия на активных участках 

угольной поверхности способствует улучшению 

реологических характеристик водоугольного топ-

лива. 

Однако такой метод повышения эффективности действия пластификаторов не может быть 

рекомендован для промышленного использования, поскольку сопряжен с высокими расходами 

электроэнергии. Более рационально стремиться к снижению степени омасливания угольной 

поверхности в процессе флотационного обогащения путем применения наиболее эффективных 

реагентов-собирателей при их невысоких расходах. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Таким образом, выполненные ис-

следования влияния степени омасливания поверхности твердой фазы водоугольного топлива 

аполярными собирателями показали, что омасливание отрицательно сказывается на агрегатив-

ной устойчивости и текучести водоугольных суспензий, снижает эффективность действия реа-

гентов-пластификаторов. При этом отрицательное влияние проявляется тем значительнее, чем 

выше расход аполярных реагентов.   

Дальнейшие исследования могут быть направлены на обоснование такой технологии обо-

гащения для получения твердой фазы водоугольного топлива, которая обеспечивает минималь-

ное омасливание поверхности аполярными реагентами. Это может быть достигнуто за счет от-

работки оптимального с этой точки зрения режима флотации, а также за счет сокращения доли 

угля, обогащаемого этим методом. 
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УДК 622.834 
 

И.В. НАЗИМКО., канд. техн. наук, УкрНИМИ НАН Украины, Донецк 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДСТВА ЭНТРОПИИ  

В ВИДЕ НЕОБРАТИМЫХ ПОТОКОВ СДВИЖЕНИЙ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Выполнена проверка результатов закономерностей необратимых потоков сдвижений в натурных условиях. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Как известно [1], под-

твержден факт производства энтропии в виде необратимых потоков сдвижений, которые про-

текают под действием градиента горного давления. Производство энтропии неизбежно приво-

дит термодинамическую систему в равновесное состояние, вероятность которого стремится к 

максимуму. С экспериментальной точки зрения важно, что процесс производства энтропии 

проявляется в виде уравнивания нормальных компонент напряжений в окрестности границ зо-

ны повышенного горного давления (ПГД), в результате чего происходит сглаживание перепада 

горного давления в указанном месте. Если такое сглаживание будет зарегистрировано в натур-

ных условиях, это подтвердит высокую достоверность выводов о наличии необратимых пото-

ков сдвижений во времени, которые и являются источником производства энтропии.  

Анализ исследований и публикаций. Для изучения перераспределения напряжений с те-

чением времени в массиве горных пород, вмещающем выемочный участок, при неизменных 

границах выработанного пространства были проведены специальные инструментальные 

наблюдения за скоростью конвергенции вмещающих пластовую выработку пород на участках 

пересечения границ «краевая часть угольного пласта - выработанное пространство». Термоди-

намический анализ [1] позволяет прогнозировать уменьшение с течением времени повышенно-

го горного давления в краевой части и увеличение его в смежном выработанном пространстве. 

По существу этот процесс означает сглаживание градиента горного давления с течением вре-

мени или его релаксацию. 

Постановка задачи. Существование указанной закономерности ее достаточно просто под-

твердить путем измерения скорости конвергенции на контуре выработки, пересекающей гра-

ницу перехода от краевой части угольного пласта к выработанному пространству. При обеспе-

чении прочих равных условий сглаживание градиента горного давления можно выявить по 

уменьшению разницы между скоростями конвергенции на контуре выработки на участках зоны 

ПГД и разгруженной области с увеличением разрыва между моментом формирования вырабо-

танного пространства и моментом проходки выработки.  

Изложение материала и результаты. На рис. 1 показан пример схемы перехода пласто-

вой выработкой границы выработанного пространства, сформированного в 1987 г. Выработку 

проходили в 1991 г., т.е. через 4 года после отработки лавы. Чем больше разрыв между време-

нем отработки лавы и временем проходки выработки, тем сильнее проявляются процессы про-

изводства энтропии в виде необратимых потоков сдвижений из краевой части массива в сторо-

ну выработанного пространства и тем заметнее сглаживается градиент горного давления в 

окрестности границы, что можно зафиксировать по изменению градиента скорости конверген-

ции.  
Рис. 1. Схема пересечения вентиляционным ходком выработан-

ного пространства 
 

Для обеспечения достоверности выводов и результа-

тов исследований выполнялись следующие условия. 

Скорость конвергенции во всех экспериментальных вы-

работках измеряли сразу после их проходки. Это давало 

возможность получить существенные величины скоро-

сти, которая, как известно, максимальна в начальном пе-

риоде существования выработки. Другими словами, по-

лучив значительные величины скорости, мы избавляемся 

от риска сравнения весьма малых величин, которые соизмеримы с погрешностью измерений. 

Величины конвергенции приводились к стандартному сечению выработки, принятому равным 

                                           
.  Назимко И.В., 2012 
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13 м2. Такая величина обоснована тем, что из одиннадцати экспериментальных выработок семь 

были пройдены сечением 13 м2. Кроме того, вводились поправки на глубину заложения выра-

ботки. Эти поправки определялись из «Указаний ВНИМИ по расчету смещений на контуре 

подготовительных выработок» [2].  

В конце восьмидесятых годов получил большую популярность способ проведения подго-

товительных выработок по обрушенным и уплотненным породам. Чаще всего такой способ ис-

пользовался при проходке фланговых вентиляционных ходков, которые после определенной 

стадии развития очистных работ в крыле панели или горизонта сооружали для обеспечения 

прямоточной схемы проветривания.  

Плотность крепи приводилась к стандартной, равной 1,25 рамы на погонный метр. Во всех 

случаях для крепления экспериментальных выработок применялись металлические арочные 

крепи. При этом вводились поправочные коэффициенты на профиль арки для приведения ее к 

стандартному, в качестве которого принимался профиль СПВ22. Постоянно использовался 

комбайновый способ проходки выработок. Темпы проходки изменялись в пределах 80-120 

м/мес, что не оказывало существенного влияния на скорость конвергенции. Величину скорости 

конвергенции приводили к стандартной глубине, составляющей 800 м. Примерно на такой глу-

бине было расположено большинство экспериментальных выработок. 

Величину конвергенции измеряли рулеткой ВНИМИ по боковым стенкам выработки, а 

также кровле и почве. При этом производилось от четырех до шести сессий замеров для того, 

чтобы надежно усреднить показания измерений скорости, поскольку при этом получали от трех 

до пяти значений скорости конвергенции на одном и том же экспериментальном участке. 

Для проведения инструментальных наблюдений за конвергенцией на контуре выработок 

было выбрано два угольных пласта: Наблюдения по конвергенции пород на контуре выработ-

ки, пройденной по угольному пласту и пересекающую выработанные пространства в условиях 

пласта m3 и l4 шахт им. Поченкова, им. Засядько, им. Бажанова и им. Абакумова. Именно на 

указанных шахтах широко применяется способ охраны выработок в обрушенных и уплотнен-

ных породах. Наблюдения велись в 1986-1991 годах. Большинство экспериментальных вырабо-

ток были пройдены по пласту m3, который имеет наиболее выдержанную мощность и вмещаю-

щие породы в пределах области проведения экспериментальных работ.  

Типичные результаты натурного эксперимента демонстрируются примером измерения 

скорости конвергенции на контуре вентиляционного ходка, пройденного по падению через не-

сколько выработанных пространств, сформированных в разные периоды времени (табл. 1).  

Суть эксперимента заключалась в том, что пластовую выработку использовали как датчик 

концентрации горного давления. Вентиляционный ходок пересекал по своей трассе несколько 

выработанных пространств разного возраста.  
Таблица 1 

Данные измерений скорости конвергенции на разных участках  вентиляционного ходка  

шахты им. Поченкова 
 

Отработанное позже  1981 г. (пройдено в 1985 г. ) Отработанное ранее  1969 г. (пройдено в 1986 г.) 

расстояние 

относительно 

границы, м 

станция 

№ 1 

станция 

№ 2 

среднее по 

станциям 
средние 

расстояние 

относительно 

границы, м 

станция 

№1 

станция 

№2 

среднее по 

станциям 
средние 

-100 0,015  0,015  -89 0,32 0,495 0,4075  

-87 0,02 0,068 0,044  -65 0,529  0,529  

-50  0,02 0,02  -25 0,589 0,1 0,3445 0,427714 

-20 0,031 0,01 0,0205 0,025625 -10 0,435 0,526 0,4805  

-5 0,031 0,01 0,0205  0 0,73 0,9 0,815  

5 2,317 2,807 2,562  5 0,67 1,1 0,885  

10 3,038 2,1 2,569  12 1,47 1,037 1,2535  

20 2,149 1,4 1,7745 2,5655 24  1,32 1,32 1,422333 

40  1,957 1,957  45 1,6 1,347 1,4735  

62 1,708 1,1 1,404  70 1,313 0,93 1,1215  

80 1,728 0,711 1,2195  140 0,953 1,106 1,0295 1,0295 

120 1,246 0,965 1,1055 1,1625      
 

Это дало возможность сопоставить скорости конвергенции на контуре экспериментальной 
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выработки при прочих равных условиях и разным возрастом выработанных пространств.  

Было выделено два участка, на которых выработка проходила через  границу нетронутого мас-

сива с выработанным пространством, сформированным отработкой лавы в 1969 г. и такого, которое 

было отработано недавно, в 1981 г. Ходок был пройден одной и той же бригадой в 1985-1986 гг., 

одним и тем же комбайном и крепился одной и той же крепью. Разница заключалась лишь в том, 

что выработка пересекала выработанные пространства разного возраста. На одном участке перерыв 

между отработкой лавы и проходкой ходка составлял 4 года (округленно), на втором 17 лет, т.е. 

временной разрыв между проходкой и отработкой лавы был более 4-х раз.  

В табл. 1 приведены результаты инструментальных наблюдений за конвергенцией на кон-

туре экспериментальной выработки. На рис. 2 и 3 показаны графики скорости конвергенции на 

контуре выработки, которые были получены в течение 3 лет инструментальных наблюдений с 

начала проходки выработки. 

Неоднократно было доказано, что скорость конвергенции на контуре выработки (например, 

боковых стенок) хорошо коррелирует с концентрацией горного давления, в частности с верти-

кальной составляющей. Аналогичная связь заложена в «Указания ВНИМИ по расчету смеще-

ний на контуре выработки». Таким образом, сопоставление отношения скоростей конвергенции 

на разных участках выработки с участком, где выработка пройдена вне зоны влияния очистных 

работ (в нетронутом массиве) дает возможность определить коэффициент концентрации верти-

кальной компоненты напряжений в массиве горных пород. Разумеется, необходимо выбрать 

такое место проведения эксперимента, где не было геологических нарушений и других анома-

лий напряженного состояния массива горных пород, а также были обеспечены прочие равные 

условия, о чем говорилось выше.  

Сравнивая графики на рис. 2 и 3 можно сделать следующие выводы (табл. 2). С течением 

времени концентрация горного давления в зоне остаточного опорного давления падает почти в 

два раза, уменьшаясь от 2,34 до 1,30.  
Таблица 2  

Результаты обобщения данных инструментальных наблюдений 

Показатели Концентрация горного давления Градиент концентрации 

горного давления на участке пика остаточ-

ного опорного давления 

в зоне разгрузки (в выра-

ботанном пространстве) 

Участок выработки прой-

ден спустя 4 года 
2,34 0,02 2,32 

Участок выработки прой-

ден спустя 17 лет 
1,30 0,4 0,91 

 

В пределах выработанного пространства концентрация горного давления увеличивается от 

0,02 до 0,4, т.е. с течением времени разгрузка уменьшается. Разница между пиком концентра-

ции в зоне опорного давления и в зоне разгрузки (градиент давления) также со временем 

уменьшается - с 2,32 до 0,91 или более чем в два раза. Очевидно, что с феноменологической 

точки зрения такой эффект, протекающий во времени можно назвать релаксацией напряжений 

(горного давления) в массиве горных пород.  

Рис. 2. Распределение скорости конвергенции вдоль 

ходка в случае его проведения спустя 4 года после отра-

ботки лавы 

Рис. 3. Распределение скорости конвергенции вдоль 

ходка в случае его проведения спустя 17 лет после отра-

ботки лавы 
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Физическим понятием «релаксация» удобно пользоваться с нескольких точек зрения. Во-

первых, релаксация является обратной стороной эффекта ползучести. Оба параметра широко 

применяются в теории ползучести, при этом разработаны методики определения параметров 

ползучести. Это весьма удобно с практической точки зрения. Во-вторых, релаксация горного 

давления удобна с термодинамической точки зрения, поскольку по сути установленный эффект 

релаксации является прямой реакцией на возмущение напряженного состояния, возникшего 

после отработки выемочного участка и формирования границы выработанного пространства. В 

данном случае время возмущения на порядки меньше периода релаксации, поскольку возму-

щение возникает в течение нескольких суток, максимум недель, а релаксация, предсказанная 

теоретически и обнаруженная экспериментально, длится десятилетия. 

Как показано [3-5], это соотношение удобно при оценке устойчивости массива горных по-

род вблизи выемочного участка как термодинамической системы.  

Результаты проведенных исследований были обобщены в виде зависимостей, с помощью 

которых вычисляются поправочные коэффициенты для корректировки параметров зон ПГД в 

зависимости от времени их существования. На рис. 4 приведены обобщенные кривые для вы-

числения указанных поправочных коэффициентов для глубины 1000 м. 

Средняя кривая соответствует массивам осадочных пород, которые вмещают угли средней 

степени диагенеза. Именно для построения указанной кривой было использовано наибольшее 

число экспериментальных данных. При этом кривые строились по результатам численного мо-

делирования, параметры которого настраивались с помощью данных шахтных инструменталь-

ных наблюдений и физического моделирования [1]. При вероятности 90 % отклонения экспе-

риментальных точек от расчетных не превышают 28 % (два с.к.о.). Верхняя кривая построена 

для массивов, вмещающих угли низкой степени диагенеза, нижняя для антрацитов.  

Поправочные коэффициенты имеют общую тенденцию изменения, поскольку их величина 

изменяется с течением времени согласно логарифмической зависимости вида  

y = к Ln(x) + 1, 

где к - эмпирический множитель, равный 0,35; 0,21 и 0,11 для массивов, вмещающих угли низ-

кой степени диагенеза (Западный Донбасс), средней (Донецко-Макеевский район) и высокой 

(антрациты) соответственно. 

Полученные кривые следует использовать при корректировке параметров зон ПГД в зави-

симости от времени их существования. При этом величину концентрации напряжений и размер 

зоны ПГД следует разделить на значение поправочного коэффициента. Так, при первоначаль-

ной ширине зоны ПГД 80 м спустя 10 лет ее формирования в условиях шахт Донецко-

Макеевского района размер зоны станет равным 80/1,49=54 м. Величина концентрации горного 

давления в указанной зоне так же 

уменьшится в 1,49 раза.  
Рис. 4. Графики для определения попра-

вочного коэффициента для корректировки  

концентрации горного давления в зоне ПГД 
 

При пересечении такой зоны в 

действующем выемочном участке до-

полнительные мероприятия по сниже-

нию вероятности негативных прояв-

лений горного давления можно проек-

тировать с учетом уменьшения разме-

ров зоны ПГД. 

Выводы и направления даль-

нейших исследований. Полученные 

научные результаты имеют актуальное практическое значение. Установленная закономерность 

релаксации градиента горного давления в окрестности зон ПГД дает возможность учета этой 

релаксации при расчете параметров зон в процессе развития очистных работ.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОРНОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

На основе использования электронно-оптической аппаратуры предложена методика и усовершенствовано обо-

рудование для определения фактического технического состояния при диагностировании агрегатов горнотранспорт-

ного оборудования в условиях ПАО «ИнГОК» 

Горнотранспортное оборудование глубоких карьеров эксплуатируется в экстремальных 

условиях, что значительно снижает ресурс агрегатов, поэтому актуальной является задача 

обеспечения его надёжности, от которой зависят безопасность, экономичность, ресурсосбере-

жение, конкурентоспособность. 

Эксплуатационная надежность горнотранспортного оборудования определяется организа-

цией системы технического обслуживания и ремонта, где в настоящее время прослеживается 

потребность в разработке методов обслуживания машин по фактическому состоянию [1]. 

Успешное решение этой проблемы зависит от качества организационного, информационного, 

методологического и технического обеспечения, оснащением вычислительной техникой, экс-

периментальной и производственной базой, уровнем метрологии. Не только статистка отказов, 

но и прогнозирование поведения машины, специальные испытания, регламентация условий 

эксплуатации позволят повысить эффективность использования техники за счёт оснащенности 

центров обслуживания. Идентификация фактического состояния, обнаружение предотказного 

состояния, прогнозирование динамики изменения состояния в процессе эксплуатации, опреде-

ление остаточного ресурса – эти задачи являются частями единой проблемы – обеспечения без-

отказного функционирования техники. 

В настоящее время имеется девять видов и более пятидесяти физических методов неразру-

шающего контроля, применяемых в отечественной и зарубежной практике для оценки качества 

материалов и изделий [2]. Согласно действующим стандартам, в основу классификации мето-

дов неразрушающего контроля положены физические процессы взаимодействия физического 

поля или вещества с объектом контроля: магнитный, электрический, вихретоковый, радиовол-

новой, тепловой, радиационный, проникающими веществами, акустический и оптический. 

Оптический эмиссионный спектральный анализ – один из наиболее распространенных ме-

тодов анализа элементного состава материалов. Важнейшие достоинства анализа - его быстро-

та, наряду с высокой точностью и низкими пределами обнаружения, низкая себестоимость, 

простота подготовки проб. Основные области применения - анализ состава металлов и сплавов 

в металлургии и машиностроении, исследование геологических образцов и минерального сырья 

в горнодобывающей промышленности, анализ вод и почв в экологии, анализ моторных масел и 

других технических жидкостей на примеси металлов с целью диагностики состояния машин и 

механизмов. 

Принцип действия оптического эмиссионного спектрометра основан на том, что атомы 

каждого элемента могут испускать свет определенных длин волн – спектральные линии, при-

чем эти длины волн разные для разных элементов. Для того чтобы атомы начали испускать 
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свет, их необходимо возбудить – нагреванием, электрическим разрядом, лазером или каким-

либо иным способом. Чем больше атомов данного элемента присутствует в анализируемой 

пробе, тем ярче будет излучение соответствующей длины волны. 

Одним из направлений, позволяющих повысить эффективность эксплуатации крупнотон-

нажной техники, является своевременная диагностика состояния узлов и агрегатов, в том числе 

карьерных самосвалов, периодичность и трудоемкость технического обслуживания и ремонта 

которых могут быть значительно скорректированы [3]. 

Большой опыт использования спектрального анализа накоплен в США (лаборатория в Ок-

ленде), где контролировались 800 грузовых автомобилей, пробы отбирались через каждые 

12500 км пробега. Капитальные вложения в размере 40000 долларов окупились менее чем за 

год, пробег автомобилей до появления неисправностей увеличился в 2,5 раза. 

На Ингулецком горно-обогатительном комбинате для этой цели применён оптический вид 

неразрушающего контроля - спектральный анализ масел. Спектральный анализ - метод каче-

ственного и количественного определения состава, основанный на исследовании спектров вза-

имодействия вещества с излучением. Он находит широкое применение для оценки износа и 

технического состояния двигателей внутреннего сгорания, а также, машин и механизмов, где 

применяется смазка узлов трения: насосов, компрессоров, узлов трансмиссий и т.д. Комплекс-

ная оценка параметрического состава масла несёт информацию, позволяющую не только выяв-

лять неисправности на ранней стадии, но и указывать их причину. Наиболее быстрым и эффек-

тивным методом анализа масел в эксплуатационных условиях признан экспрессный спектраль-

ный анализ с применением электронно-оптических приборов - квантометров. 

Спектральный метод дает возможность одновременно определять содержание большего 

числа элементов в ходе одного анализа, что значительно снижает трудозатраты на исследова-

ния. Кроме того, он позволяет раздельно оценивать суммарный износ нескольких групп дета-

лей без разборки агрегата, для чего достаточно знать химический состав изнашиваемых дета-

лей. 

В лабораториях ПАО «ИнГОК» используется электронно-оптический прибор МФС-7 для 

эмиссионного анализа масел по продуктам износа деталей двигателей и других механизмов в 

процессе их эксплуатации, на рисунке 1,а приведена его оптическая схема [4]. 

Спектрометр применяется для диагностики состояния двигателей тепловозов, экскавато-

ров, тракторов, карьерных самосвалов, автомобилей, станков. Процесс исследования автомати-

зирован от момента установки пробы в штатив – до получения результатов анализа в единицах 

концентрации на экране дисплея, принтере и в памяти персонального компьютера. 

 
   а       б 

Рис. 1. Схемы квантометра: 1 – источник света; 2 – растровый конденсор; 3 – линза; 4 – щель; 5 – окно для про-

верки правильности заполнения решетки светом; 5' – поворотное зеркало; 6 – сферические зеркала; 7 – нейтральные 

светофильтры; 8,9 – фото-умножители; 10 – зеркало; 11 - дифракционная решетка 
 

Прибор с доработанным штативом позволяет обеспечивать эффективный анализ масел с 

различной вязкостью, производя оценку не только моторных, но и трансмиссионных масел в 

широком диапазоне коэффициентов вязкости, при быстрой перенастройке на нужный тип мас-

ла. Программа дефектации двигателей по результатам анализа моторных масел, определяет не-

исправный узел двигателя и выдаёт рекомендации по его ремонту. 

На рисунке 1,б приведена функциональная схема оптического эмиссионного спектрометра. 
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Он состоит из следующих основных частей: штатива, в который устанавливается анализируе-

мая проба с источником возбуждения спектра – устройством, которое заставляет атомы пробы 

излучать свет; полихроматора, раскладывающего излучение пробы в спектр и позволяющего 

разделить излучение различных атомов, т.е. выделить спектральные линии анализируемых 

элементов; приемников излучения (например, фотоэлектронных умножителей – ФЭУ) с систе-

мой регистрации, которые преобразуют свет в электрический сигнал, регистрируют его и пере-

дают на компьютер, который при помощи прикладной программы вычисляет концентрации 

анализируемых элементов и управляет всеми узлами прибора. 

Интенсивность спектральной линии анализируемого элемента, помимо его концентрации, за-

висит от многих факторов. По этой причине рассчитать теоретическую связь между интенсивно-

стью линии и концентрацией соответствующего элемента невозможно. Вот почему для проведения 

анализа необходимы стандартные образцы, близкие по составу к анализируемой пробе. Предвари-

тельно эти стандартные образцы экспонируются на приборе. По результатам этих экспозиций для 

каждого анализируемого элемента строится градуировочный график, т.е. зависимость интенсивно-

сти спектральной линии элемента от его концентрации. Впоследствии, при проведении анализа 

проб, по этим градуировочным графикам и производится пересчет измеренных интенсивностей в 

концентрации. Стандартные образцы - это образцы с известным элементным составом. Они необ-

ходимы для градуировки оптического эмиссионного спектрометра. 

Эмиссионный спектральный анализ - сложная процедура, состоящая из ряда операций: вы-

бора спектральных линий анализируемых элементов и настройки спектрометра на эти линии; 

подбора оптимальных режимов анализа конкретных материалов; подбора стандартных образ-

цов для градуировки спектрометра; градуировки спектрометра по выбранным стандартным об-

разцам; отбора пробы и подготовки ее к анализу; экспонирования пробы на эмиссионном спек-

трометре; обработки результатов. 

Для получения достоверных результатов анализа необходимо чтобы все перечисленные 

выше операции были выполнены правильно с соблюдением всех необходимых требований. 

При этом важно понимать, какова погрешность полученных результатов. 

Совокупность всех перечисленных выше операций образует методику выполнения измере-

ний. При анализе материалов для внутренних нужд предприятия, достаточно того, что работ-

ники лаборатории выполняют все перечисленные операции аккуратно и качественно. Однако 

если требуется, чтобы полученные результаты были убедительны для сторонних организаций, 

необходимо разработать официальный документ, регламентирующий весь порядок подготовки 

и проведения анализа. 

Велико значение рационального отбора пробы и правильной ее подготовки для получения 

надежных и достоверных результатов анализа, по меньшей мере половина некорректных ре-

зультатов анализа связана с ошибками при пробоотборе и подготовке проб. Фактическому ана-

лизу подвергается несколько миллиграммов пробы с ее поверхности. Поэтому, для получения 

правильных результатов, проба должна быть однородна по составу и структуре, при этом со-

став пробы должен быть идентичным составу анализируемого материала. 

Только при правильной организации спектрального анализа можно получить наибольший 

технико-экономический эффект. Основой правильного оценки состояния двигателя является: 

отбор пробы масла при прогретом до рабочих параметров работающем двигателе (2-3 часа ра-

боты) или сразу после остановки. Описанный метод позволяет также определять наличие при-

садок в масле. 

Основными элементами износа в массе, отражающими техническое состояние дизелей яв-

ляются Fe, Cu, Pb, Si, Al, Zn, Cr, Na, а соотношение и концентрация примесей, интенсивность 

их накопления соответствуют фактическому состоянию двигателя. Повышение концентрации 

Fe следует рассматривать как указание не только на износ цилиндропоршневой группы, но в 

основном, на повреждение шестерен. Рост содержания Cr – результат износа хромированной 

поверхности поршневых колец, пальцев. Если вместе с концентрацией Fe возрастает концен-

трация компонентов подшипниковых сплавов Pb, Cu, Su, то неисправность нужно искать в со-

ответствующих подшипниках, где происходит контактный абразивный износ, комбинация кор-

розии с трением. Повышение концентрации только Pb указывает на коррозийный износ. Соче-

тание в пробах Fe, Na, Pb свидетельствует о попадании воды из системы охлаждения (корро-

зийный износ). Увеличение содержания Cu (при малых содержаниях Pb и Fe) говорит о неудо-
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влетворительном состоянии втулок шатуна. Повышение Al, Si характеризует затруднённую 

воздухо- и маслоочистку при работе в запыленных условиях. Ориентировочные значения пре-

дельного содержания металлов в моторных маслах приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Предельное содержание металлов в маслах 

Металл Предельное содержание, г/т Детали двигателя 

Cu 3 Поршневые кольца 

Sn 10 Вкладыши коленвала, втулки шатунов 

Al 8 Поршни – задир 

Pb 15 Вкладыши коленвала, втулки шатунов 

Cu 15 Вкладыши коленвала, втулки шатунов 

Fe 20 Зубья шестерен 

Si 10 Неудовлетворительная работа воздушных фильтров 

Ni 10 Малые гильзы 

Sb 5 Вкладыши коленвала 

Mo 3 Поршневые кольца, впускные клапаны, наплавленный слой толкателя 

Ti 5 Поршни 

Mg 10 Поршни, присадки 
 

Не всегда рост концентрации - следствие аварийного износа. Причиной такого положения 

может быть и плохая работа масляных фильтров, а также притирка деталей нового дизеля или 

замененных деталей, попадание внешних загрязнителей воды и масла (после смены фильтров 

на дизелях снижается концентрация Fe на 35 %, Pb на 25 %, Cu на 40 %, Si на 49 %). 

Для обеспечения нормальной эксплуатации агрегатов и узлов карьерных самосвалов мо-

торные и трансмиссионные масла должны соответствовать комплексу требований, исходя из их 

назначения, сохраняемости, экономичности и безопасности. В их числе показатели: смазываю-

щей способности; физико-химические свойства; склонности к отложениям; прокачиваемости; 

испаряемости; совместимости; токсичности. 

Состояние работавшего моторного масла оценивается лабораторными методами анализа. 

При лабораторных испытаниях оцениваются физико-химические свойства масел. Так, в лабо-

ратории ПАО «ИнГОК» определяются следующие параметры моторных масел: вязкость кине-

матическая; зольность сульфатная; индекс вязкости; массовая доля активных элементов; массо-

вая доля меди; массовая доля механических примесей; плотность; температура вспышки в от-

крытом тигле; температура застывания; щелочное число. 

Опыт использования описанного метода в качестве диагностического заслуживает вни-

мания и его можно рекомендовать для широкого использования на крупных автомобильных 

предприятиях, что позволит значительно повысить эффективность работы транспорта и увели-

чить пробег автомобилей. 

Используя результаты спектрального анализа, сопоставляя динамику изменения содержа-

ния компонентов износа с фактическими размерами сопряжённых деталей и зазоров фрикци-

онных пар можно оценивать скорость процессов изнашивания и получать точные модели де-

градации механических передач, узлов и агрегатов карьерных самосвалов. Модели позволяют 

прогнозировать предотказные состояния и производить упреждающие воздействия в виде ра-

бот, предусмотренных структурой и циклом системы технического обслуживания, диагности-

рования и ремонта карьерных самосвалов БелАЗ с гидромеханической и электромеханической 

трансмиссией, внося коррективы в межремонтные сроки и выполняя обслуживание по факти-

ческому состоянию техники. 

Использование метода спектрального анализа нефтепродуктов для диагностики техниче-

ского состояния двигателей внутреннего сгорания крупнотоннажных самосвалов позволил в 

условиях Ингулецкого горно-обогатительного комбината значительно продлить срок службы за 

счет своевременного и целенаправленного технического обслуживания. 
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ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК  

З УДАРНО-ЦИКЛІЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ 
 

Статтю присвячено аналізу енергетичних характеристик установок з ударно-циклічними навантаженнями та 

пошуку шляхів зменшення швидкості накиду реактивної потужності. Для цього на підставі реально існуючих осци-

лограм були проведені розрахунки і наведено характеристики. 
 

Проблема та її зв'язок з науковим та практичними завданнями. У зв’язку з енергетич-
ною кризою актуальним є аналіз і дослідження енергетичних характеристик автоматизованих 
електроприводів постійного струму, результатами чого є отримання критеріїв їх оцінки, а зна-
чить і можливість покращання. Застосування регульованого електроприводу постійного струму 
для енергоємних установок з нестабільними навантаженнями супроводжується зміною балансу 
неактивних складових. Для перехідних процесів несталих режимів ускладнюється компенсація 
і порушуються режими роботи компенсуючих пристроїв через присутність як канонічних так і 
не канонічних гармонік [1,2] 

Аналіз досліджень і публікацій. Відомі дослідження [3] містить обґрунтування схемотех-
нічних рішень щодо компенсації неактивних складових потужності і зниження втрат електрое-
нергії. У [4] розглянуто роботу тиристорних перетворювачів в динамічних режимах електро-
привода ножиць стану МС-250/150-6 і блюмінгу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Проведено 
гармонічний аналіз, розраховано складові потужності і несиметрію навантаження трансформа-
торів перетворювачів. У цих роботах всю увагу приділено компенсації середнього значення 
реактивної потужності, а для механізмів з ударно-циклічним навантаженням дуже важливо 
розглянути момент накиду реактивної потужності для правильного вибору компенсуючих при-
строїв за їх швидкодією. З [5] відомо, що фронт накиду реактивної потужності (∆Q/∆t) для 
блюмінгів і слябінгів ≤200 Мвар/с. 

Викладення матеріалу та результати. Найбільш типовими виробничими установками 
(комплексами) з ударно-циклічними навантаженнями прокатного виробництва є прокатні кліті 
та летючі ножиці підвищеної швидкої неперервних прокатних станів, коли накид навантажень 
до номінальних і більше значень здійснюється за десяті долі секунди. Як приклад, на рис. 1 
наведено осцилограму струму кліті № 8 НЗС-900/700/500 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з 
номінальними параметрами двигуна постійного струму П-20-60-7К: Pн=1800кВт, nн=170/360 
об/хв., Iн=2800 A, Uн=690 B. 

Рис. 1. Реальна осцилограма кліті но-

мер 8 НЗС-500/700/900  
 

Осцилограма свідчить про те, 

що реальний накид струму відріз-

няється від миттєвого і здійсню-

ється поступово на інтервалі ∆τ = 

0,2 с, рис. 2.  

Це пов’язано в першу чергу із 

наявністю електромагнітної складової сталої часу системи ТП-Д, а також технологічних особ-

ливостей розподілу тиску метала на валки клітей.  

                                           
.  Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Сірманов Р.І., 2012 
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Але й в таких умовах зміни навантажень ва-

гомими показниками роботи і надійності як елек-

тромеханічного обладнання, так і зовнішніх філь-

тро-компенсуючих пристроїв (ФКП) є зміни в 

часі (похідні) складових повної (особливо реак-

тивної) потужності і гармонік струму. Розбивши 

ділянку накиду τн струму Id на i-ті дискретні ін-

тервали ∆τi і визначивши для кожного із них 

складові потужності і гармоніки струму згідно з 

[4] (розрахункові співвідношення приведені в 

табл. 1) отримаємо часові залежності енергетичних характеристик для різних умов живлення і 

керування перетворювачами прокатних клітей. 
Таблиця 1  

Основні розрахункові співвідношення 

Активна потужність cos dodi UIP  

Реактивна потужність sindodiUIQ   

Коефіцієнти Фур’є    kkkIA трdik cos)6()(  ;  kkkIB трdik sin)6()(   

Амплітуда гармонік струму 
2

)(

2

)()( kkk BAI   

Сумарний струм гармонік 




25

19,17,11,7,5,1
)(1

k
kII

 

Повна потужність першої гармоніки 22
1 QPS   

Повна потужність 311 cp UmIS   

Потужність спотворення )( 222 QPSPu   

 

Проводимо розрахунок для трифазної мостової схеми з симетричним керуванням для кутів 

30,48,70 і отримаємо графіки: 

 
Рис. 4. Гармоніки струму для трифазної 

мостової схеми 

 

Таблиця 2  

Швидкості накиду реактивної потужності і сумарного струму гармонік 

30 48 70 

dQ/dt Мвар/с dI1sum/dt A dQ/dt Мвар/с dI1sum/dt A dQ/dt Мвар/с dI1sum/dt A 

13,597622 2733,5 20,210005 2733,5 25,555171 2733,5 

Проводимо розрахунок для трифазної мостової схеми з несиметричним керуванням, один 

кут фіксуємо на значенні α1=15 , для другого кута беремо такі ж кути як і для симетричного 

керування, тобто  α2=30;48 і 70: 
 

 
Рис. 5. Активна і реактивна потужності для трифазної мостової схеми з несиметричним керуванням: 

а - для α1=15; α2=30; б -для  α1=15; α2=48;  в - для α1=15; α2=70 

 
Рис. 2. Момент накиду навантаження 

 
Рис. 3. Активна і реактивна потужності для трифазної мостової 

схеми: а - для α=30; б - для  α=48; в - для  α=70 
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Рис. 6. Гармоніки струму для трифазної мостової схеми з несиметричним керуванням: 

а - для α1=15; α2=30; б -для  α1=15; α2=48;  в - для α1=15; α2=70 

Таблиця 3 

Швидкості накиду реактивної потужності і сумарного струму гармонік 

15 і 30 15 і 48 15 і 70 

dQ/dt Мвар/с dI1sum/dt A dQ/dt Мвар/с dI1sum/dt A dQ/dt Мвар/с dI1sum/dt A 

10,449 5463,0965 13,797 5467,8079 16,503 5471,5545 
 

Висновок. Отримані результати свідчать про зменшення швидкості наростання реактивної 

потужності за допомогою встановлення трифазної мостової схеми і використання симетрично-

го і несиметричного керування. Використання фільтро-компенсуючих пристроїв обмежується 

фронтом зміни реактивної потужності, тому результати досліджень будуть сприяти спрощенню 

застосуванням способів компенсації швидкості накиду реактивної потужності. 
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АДАПТИВНА СИСТЕМА ОЦІНКИ РЕЖИМІВ РОБОТИ  

ПЕРШОЇ СТАДІЇ ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ПЕТРІ 
 

Шляхом побудови моделей причинно-наслідкових зв’язків на основі автоматних мереж Петрі розроблено алго-

ритми оптимізації першої стадії збагачення в періоди переробки важкозбагачуваних різновидів руд із заданими зна-

ченнями виходу готового класу -0,056 мм. 
 

Вступ. Теорія і практика проектування адаптивних систем керування групою 

технологічних секцій, що працюють на відділення флотації або фабрику огрудкування, не може 

бути вирішеною без розв’язання проблеми оцінки характеристик вихідної сирої руди, що 

надходить на збагачення і подрібнення у першій стадії подрібнення кульовими млинами [1]. 

Дослідження, проведені авторами наукових праць [2,3], довели, що характеристики руди, яка 

надходить на подрібнення, залежать від хімічних і текстурно-структурних характеристик руди, 

змінюються в часі випадково; змінними також є міцність руди та її щільність та мінеральний 

склад (магнетит, мартит, гематит, гідроокисли заліза, сидеріт, сульфіди, кварц, силікати тощо). 

Основним способом рудопідготовки на магнітозбагачувальних фабриках, що працюють на 

відділення флотації або огрудкування, є подрібнення і класифікація задля керування 

гранулометричним складом руди, що надходить на магнітне збагачення. Враховуючи високі 

вимоги фабрики огрудкування щодо характеристик магнітного концентрату, потрібно вже на 

першій стадії подрібнення-класифікації-збагачення знайти такі методи керування процесами 

рудопідготовки, з метою підвищення контрастності властивостей мінералів, що мають (або не 

мають) у складі вкрапленості заліза, які б давали можливість отримати оптимальний 

фракціональний склад сировини, що надходить на першу стадію магнітної сепарації. 

Постановка завдання. Із позиції ефективності першої стадії подрібнення руди в кульових 

млинах їх продуктивність залежить від крупності різних розмірів шматків руди та їх типів, 

фракційного складу руди, що надходить на збагачення в магнітних сепараторах. Якщо сировина 

недоподрібнена, то вихід і вміст заліза у магнітному концентраті буде меншим, ніж при гарному 

розкритті мінеральної сировини. І навпаки, якщо сировина надподрібнена, то збільшується вміст 

заліза у хвостах, а вихід концентрату теж зменшується. Отже, досягти оптимальних характеристик 

концентрату магнітного збагачення можливо лише в тому випадку, якщо оператор буде чітко знати 

моменти надходження (зміни) в часі руди з різними текстурними характеристиками. Як довели 

дослідження авторів [1, 4], унікальним математичним апаратом оцінки моменту зміни типу руди, 

що надходить на подрібнення, є марковані мережі Петрі, які дозволяють у динамічному режимі 

надавати інформацію оператору про зміни виробничої ситуації щодо подрібнення руди, оцінки 

робастного режиму керування й переходу до адаптивного керування. 

Метою статті є розроблення способів причинно-наслідкової залежності режимів роботи 

першої стадії збагачення від текстурних характеристик руди. 

Для виконання поставленої мети потрібно обґрунтувати можливості побудови автоматизова-

них систем керування технологічним процесом АСКТП збагачення руди  на базі нечіткої логіки та 

обґрунтувати реалізацію керування збагачувальним процесом в розрізі розробки системи автомати-

зованого керування (САК) першою стадією збагачення на базі мереж Петрі. 

Викладення основного матеріалу. Робота першої стадії збагачення руди на збагачуваль-

них комбінатах корпоративних підприємств ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «Півн. ГЗК» характеризується 

наступними параметрами: Qn - продуктивністю технологічної лінії сирої руди і залежить від 

типу руди, її гранулометричного складу та знаходиться в межах: 
максопт nnn QQQ 

min
. Тоді у 

випадку зміни типу руди потрібно знайти 
iопт nn QQ   яке задовольняло б геометрії внутріш-

ньомлинного заповнення кульового млина та заданого значення класу -0,056мм на зливі класи-

фікатора. 

Почнемо дослідження з події: потрібно сформувати сигнал зміни типу руди, що надходить на 

                                           
.  Хорольський В.П., Хоцкіна В.Б., 2012 
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збагачення, із врахуванням основних умов - збільшити на крок 
1nQ  навантаження першої стадії 

збагачення або зменшити навантаження на крок 
2nQ . Для моделювання оцінки моменту зміни 

типу руди потрібно представити послідовність переключень САК завантаження першої стадії зба-

гачення рудою у вигляді мережі Петрі N1 з кінцевою множиною досягнення нескінченим деревом 

(рис. 1). Умовами для мережі N1 є: 

Р1 - сформований сигнал на збільшення Q1; Р2 - робастна система керування (РСК) 

підготовлена до формування сигналу керування на збільшення Q1; Р3 - робастна система 

керування (РСК) підготовлена сформувати сигнал на зменшення Q2; Р4 - сформований сигнал 

РСК на перехід до Q1. Подіями для мережі N1 постають: 

t1 - формується сигнал зміни Q1 РСК; t2 - формується сигнал зміни Q2 РСК. 

Залежно від виконання умов Р1, Р4 мережі N1, а також наявності сигналу з датчика скрапу, який 

свідчить про перевантаження кульового млина, змінюється структура управління стадіями збагачення 

- подрібнення - класифікації. При цьому модель повинна мати підграф, який виконує блокування 

завантаження руди кульового млина і виконання умов Р1, Р4. 
Рис. 1.  Підграф блокування завантаження руди кульо-

вого млина 
 

Розглянемо наступні умови: обране 

навантаження на кульовий млин у момент зміни 

типу руди призводить до його перевантаження - 

аварійний режим роботи Р5 і оптимальний режим 

завантаження Р6. Цим умовам відповідають події 

t3 і t4. Сукупність таких подій та умов утворюють 

логіку роботи робастної системи керування 

завантаженням рудою млина першої стадії, коли події є входами, а умови - виходами. Таку 

формалізовану модель завантаження і оцінки перевантаження млина дуже просто реалізувати 

на базі логіки АБО [5]. 

Зазначену модель, що імітує наявність перевантаження млина, наведено на рис. 2 у вигляді 

маркованої мережі N2, де Р5 і Р6 є забороняючими входами переходів. Такий підхід створює 

такі умови: за умови зміни типу руди відповідний перехід не буде запущеним, якщо 

маркування позиції, що постає його забороняючим входом, не є нульовим. 
Рис. 2. Модель перевантаження кульового млина 

 

Із аналізу графів мережі N1 і N2 видно, що 

розмітка позицій у процесі їх сумісного 

функціонування задається наступними умовами 

[9] 
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Відтак виконання умови А1 відповідає сформованому сигналу моделі в момент зміни типу руди і 

вибору робастною системою керування оптимального завантаження кульового млина. Процес зміни 

завантаження кульового млина першої стадії подамо як логічний ланцюг умов і подій, що утворюють 

іще один фрагмент мережі N3, який наведено на рис. 3а, де умовами для мережі N3 є: 

P7 - горизонтальний конвеєр «працює»; P8 - час завантаження руди в кульовий млин 

(положення шибера) t=T, де  - відносний час включення шибера; T - період, а подіями для 

мережі N3 будуть: t5 - наявність руди на горизонтальному конвеєрі; t6 - реалізований режим 

заборони «збільшення» навантаження млина на ∆QK= 8 т/год. 

Виконання умови А2 відповідає сформованому сигналу на збільшення завантаження млина (за 

відсутності умов зміни типу руди), тобто за такого маркування позицій P1,P4,P5,P6 режим 

перевантаження млина не може виникнути. Тому в графі мережі N3 перехід t3 повинен блокуватись 

сигналом неживою дугою задля запобігання проходження маркера по мережі N3. 

Для того, щоб у даних умовах максимально реалізувати можливості робастної системи ке-
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рування - завантаження млина, необхідно розглянути режими роботи запропонованої моделі 

перевантаження. У цьому випадку розглянемо два важливих моменти: 

сигнал на виході виникає тоді, коли змінюється тип руди; 

сигнал на виході не виникає - тип руди, що надходить до млина відповідає технологічній карті та 

є можливість збільшити завантаження на ∆QK. 

Отже, при виконанні умов А2 можливі ще дві послідовності спрацювання переходів і вико-

нання умов. Відповідні графи мереж N4, N5 для цих варіантів функціонування системи заванта-

ження наведені на рис. 3б, 3в, де умовами є: 

P9 - руда в кульовий млин надходить; P10 - режим завантаження відповідає новому типу ру-

ди t=T, а подіями можуть бути: t7 - реалізований оптимальний режим завантаження млина; t8 - 

сигнал перевантаження млина відповідає аномальному режиму. 

Розглянемо умови А3 і А4, які об’єднує те, що після виконання умов P4(P4=1) незалежно від 

умов P5 і P6 виникає режим зменшення навантаження на 2∆QK. У цьому випадку 

                  NPMPMPMPMPMPM !:100110 656541  . 

Виконанню умов А3 і А4 відповідає граф, який наведено на рис. 3г, де подія моделює змен-

шення завантаження млина на 2∆QK. 
Рис. 3. Логічний ланцюг режимів роботи першої стадії 

подрібнення-класифікації 
 

Для тристадійного збагачення руди, кожна пос-

лідовна стадія повинна бути узгоджена з наступною 

щодо продуктивності роботи класифікаційних агре-

гатів (гідроциклонів), млинів та сепараторів. З ураху-

ванням можливостей координації стадій мережі Пет-

рі повинні чітко оцінювати аварійні ситуації першої 

стадії та прогнозувати режим роботи другої стадії 

збагачення. Виконавши координацію роботи другої 

стадії, переходять до виконання координаційних ро-

біт третьої стадії збагачення. 

На рис. 4 наведено схему-модель першої стадії переробки руди в концентрат, в якій 1,2-6 - 

технологічні апарати (1 - кульовий млин, 2 - класифікатор, 3 - зумпф, 4-6 - магнітні сепарато-

ри), де вихідними показниками є: продуктивність стадії, масова частка заліза у промпродукті, 

магнітне залізо у хвостах. 

 

Кулі 

Швидкість 
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Рис. 4. Схема-модель першої стадії переробки руди в концентрат 
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збагачення руди. Наприклад, умови для роботи кульового млина (p1) - це характеристика його проду-

ктивності в діапазоні 180-250 т/год, яка вимірюється відповідним датчиком. 

Переходами в даній моделі зображені події t1-t19. Так, t1 - це подія надходження руди до ку-

льового млина з відповідними текстурними характеристиками. На відповідному переході 

мережі Петрі встановлюються датчики: ДSR - щільномір для вимірювання вмісту твердого в 

розгрузці млина, ДQ - щільномір для вимірювання вмісту твердого у промпродукті зливу кла-

сифікатора; ДП - датчик ваги для вимірювання продуктивності млина; ДВ(1), ДВ(2) - датчики 

витрат води, відповідно, для завантаження млина та класифікатора; ДР - гранулометр для вимі-

рювання масової частки класу у зливі класифікатора; ДС - датчик скрапу. 

За нормальної роботи системи за допомогою мережі Петрі інформація з датчиків запису-

ється до бази даних, яка є базисом для побудови кореляційно-регресійних моделей, з яких опе-

ратор прийматиме рішення щодо параметрів завантаження кульового млина та відповідних за-

вдань САК першої стадії збагачення. 

Висновки. Вибір раціональних режимів роботи кульового млина - класифікатора  магніт-

ного сепаратора виконано шляхом оцінки в часі різновидів руд, що надходять до кульового 

млина. Продуктивність кульових млинів, щільність зливів і значення масової частки готового 

класу -0,056мм на зливі класифікатора, а також установлення причино-наслідкової залежності 

режимів роботи кульових млинів від властивостей руд, які визначаються правилами продукцій 

вхідних і вихідних матриць мереж Петрі дозволяє підвищити точність оцінки збурень за влас-

тивостями руди та зменшити їх вплив, використовуючи системи керування першою стадією 

збагачення як передумови стабілізації режимів роботи процесів огрудкування. 

У результаті проведених досліджень відбулося зменшення дисперсії коливань масової частки 

заліза в концентраті магнітного збагачення, вмісту магнітного заліза у хвостах збагачувальної фаб-

рики, питомих витрат води, а також збільшення продуктивності кульових млинів першої стадії зба-

гачення та виходу концентрату. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕКСКАВАТОРНО-АВТОМОБІЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ КАР'ЄРА ШЛЯХОМ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ 

ПАРАМЕТРІВ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПЛОЩАДОК 
 

У роботі представлено методику оптимізації продуктивності екскаваторно-автомобільних комплексів 

кар’єрів за рахунок узгодження їх робочих параметрів з параметрами робочих площадок та конкретних гірничотех-

нічних умов розробки. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними задачами. Однією з головних осо-

бливостей розвитку сучасних відкритих гірничих розробок є обмеженість робочого простору на 

глибоких кар'єрах, що обумовлює з одного боку, використання автомобільного транспорту, як 

найбільш маневреного і гнучкого, з іншого - зниження ефективності його роботи, оскільки зна-

чно зростає собівартість транспортування гірничої маси кар'єрними самоскидами при збіль-

шенні глибини і ухилів трас. 

На багатьох сучасних кар'єрах використовуються всі види транспорту, як окремо, так і в 

комбінації. Однак не завжди присутня узгодженість транспортної схеми з масштабами ведення 

                                           
.  Сокур М.І., Кассов В.Д., 2012 
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гірничих робіт. Наприклад, обмеженість ухилів для роботи залізничного транспорту на глибо-

ких залізорудних кар'єрах обумовлює неможливість підтримки в необхідних значеннях  

кар’єрними самоскидами висоти підйому гірничої маси до перевантажувальних пунктів. Кон-

веєрний транспорт завантажений лише на 25 %. Зазначені фактори з урахуванням збільшення 

висоти підйому гірничої маси обумовлюють пошук нових транспортних схем. 

Зі збільшенням глибини і зменшенням розмірів робочого простору також особливої уваги 

потребує питання безпеки руху кар'єрних самоскидів в пунктах навантаження і розвантаження, 

а також ефективності транспортування в цілому.  

Аналіз досліджень та публікацій. Відомі теоретичні дослідження транспортного процесу кар'є-

рних самоскидів у вибоях та на перевантажувальних пунктах не враховують вплив на продуктивність 

екскаваторних-автомобільних комплексів (ЕАК) узгодженості розмірів площадок на перевантажува-

льних пунктах і відвалах з робочими параметрами гірничотранспортного обладнання. 

Постановка задачі. У зв'язку з цим, метою даного дослідження є оптимізація технологічних 

процесів навантаження, установки під навантаження й маневрування кар'єрних самоскидів на робо-

чих площадках за рахунок узгодження їх робочих параметрів з параметрами робочих площадок. 

Викладання матеріалу та результати. Норми технологічного проектування (НТП) визна-

чають мінімальні значення ширини площадок в робочій зоні кар'єрів з урахуванням фізико-

механічних властивостей гірничих порід, висоти робочого уступу, виду технологічного транс-

порту, типорозмірів гірничого й транспортного устаткування, кількості транспортних комуні-

кацій, типу водовідвідних споруд, умов безпеки гірничих робіт [1]. 

Розрахункові схеми, наведені в НТП, допускають спрощення, що виїмка гірничої маси 

здійснюється уздовж фронту робіт при ширині заходки 1,5-1,7 радіуса черпання екскаватора на 

рівні стояння, коли розробка здійснюється з маятниковим рухом екскаватора навхрест заходки. 

У дійсності, класифікація екскаваторних заходок залежно від типу, ширини й характеру  

руху транспортних засобів представлена на рис. 1. 

Ширина площадки для маневрів самоскидів при подачі під навантаження визначається за 

формулою, яка є універсальною для всіх типів екскаваторних заходок, тому потребує уточнен-

ня для конкретних умов розробки 

пk BBBRp  22)3,1(
 

де Rк - мінімальний конструктивний радіус повороту кар'єрного самоскида по колії зовнішнього 

переднього колеса; Вп - величина переднього звісу кар'єрного самоскида, м; В - колісна база 

кар'єрного самоскида, м. 

Отже, згідно з нормами, розмір маневрової площадки безпосередньо залежить від робочих 

параметрів кар'єрних самоскидів, до яких відносять ширину ba, довжину la, передній lп і задній 

звіс lз, колісну базу lб й мінімальний радіус повороту Rmin. 
Рис. 1. Класифікація фронту видобув-

них робіт і екскаваторних заходок 
 

У роботі [2] вибір схем маневрів 

самоскидів при установці під наван-

таження до екскаватора проводиться 

залежно від типів екскаваторних 

заходок і їх розмірів, а параметри 

маневрових площадок визначаються 

виходячи з робочих параметрів 

ЕАК. 

Для кожної зі схем відпрацю-

вання уступів (рис. 1) розміри мане-

врових площадок, кути між віссю 

вибою і задньою віссю самоскиду, 

між поздовжньою віссю самоскиду і віссю стріли екскаватора, а також середній кут повороту 

екскаватора при розвантаженні - υ, γ, β відповідно [2], визначалися окремо в залежності від га-

баритів гірничого обладнання. Наприклад, при поздовжньому фронті гірничих робіт, для якого 

наведені розрахунки робочих площадок в НТП, (рис. 2) мінімальні розміри маневрової площад-

ки при відпрацюванні тупикової заходки для всіх значень її ширини Аз визначалися з виразів 
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Вmin= Rн.з+lб+ ln+2·c;    L min= Rн.з + Rрmax – Rо.з
   

 

де Rн.з - радіус повороту зовнішнього заднього колеса самоскида, м; Rрmax - максимальний радіус 

розвантаження екскаватора, м; Rо.з - радіус небезпечної зони повороту кузова екскаватора, м. 
Рис. 2. Схема маневру й параметри маневрової 

площадки: тупикова поздовжня широка заходки 
 

Розрахунки параметрів маневрових 

площадок були використані й доповнені в 

методиці, математичний апарат якої базу-

ється на графоаналітичному аналізі кар'єр-

ного простору і застосування відомих кое-

фіцієнтів, що визначають продуктивність 

ЕАК. 

Цільовою функцією оптимізації техно-

логічних і технічних параметрів виступає 

максимальна експлуатаційна продуктивність ЕАК 

f(Qee)→max 

Експлуатаційна продуктивність комплексів визначається, м3/год. 

Qee= Qт·Км·Кп·Крв·Кв 

де Qт - технічна продуктивність екскаватора, м3/год; Км - коефіцієнт використання екскаватора 

в часі, враховує перерви в подачі самоскидів й час їх маневрування при установці під наванта-

ження; Кп - те ж, коефіцієнт, що враховує втрати часу на пересування екскаватора вздовж ви-

бою; Крв - коефіцієнт, що враховує втрати часу на кінцеві розвороти екскаватора; Кв - коефіці-

єнт, що враховує інші втрати часу. 

Технічна продуктивність екскаватора 

QТ=(Е·Ке·3600)/tц 

де E - ємність ковша екскаватора, м3; Ке - коефіцієнт екскавації; tц - час циклу, яке відповідає 

куту повороту екскаватора по технічній характеристиці, с. 

Враховуючи формули для наведених коефіцієнтів, провівши деякі перетворення, отримає-

мо загальну формулу для експлуатаційної продуктивності ЕАК залежно від гірничотехнічних 

умов і параметрів роботи обладнання 

max,
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де B - ширина вибою, м; H - висота вибою, м; tман - час маневрування кар'єрного самоскиду під 

навантаження; Rry - радіус установки екскаватора на рівні стояння, м; n - кількість ковшів екс-

каватора в кузові самоскиду при навантаженні; ω - час повороту екскаватора на 1 град., с; β - 

фактичний кут повороту екскаватора, град.; αп - кут повороту екскаватора по його технічній 

характеристиці, с; lп - довжина (крок) пересування екскаватора, м; tп - час пересування екскава-

тора вздовж вибою, хв.; β/ - середній кут повороту екскаватора на розвантаження, град.; 

α=αо+αт- де αе - ексцентриситет вибою, м; αт - відстань від осі вибою до осі самоскиду, м; ϑ- кут 

укосу елемента вибою, град; с - запас ширини, м. 

Сумарний радіус повороту самоскиду і шлях маневрування визначалися графоаналітичним 

методом виходячи зі схеми вибою і параметрів маневрової площадки для кожного типу захо-

док. Так, для розглянутої вище тупикової поздовжньої широкої заходки: 

Rп= Rн.з+lп +lб+ Rрmax·90·π/180 

Sман=(Rрmax+Rп)·((v·π) /180)+4·Rн.з 

Час маневрування самоскиду залежить від прийнятої схеми під'їзду під навантаження. Ме-

тодика включає розрахунки за всіма типами екскаваторних заходок, кожній з яких був привла-

снений певний номер. На рис. 3 представлено одну з гілок розробленого алгоритму. 
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Рис. 3. Алгоритм розрахунків узгодження параметрів маневрових майданчиків з робочими параметрами ЕАК 

Виходячи з отриманих результатів можлива оцінка мінімальних розмірів маневрових пло-

щадок для працюючого устаткування, порівняння розрахункових параметрів площадок з фак-

тичними, порівняння розмірів заходки і схем маневрування і вибір технологічно можливої схе-

ми за критерієм максимальної продуктивності 

комплексу. 
Рис. 4. Продуктивність комплексу «екскаватор ЕКГ-8И-

кар'єрний самоскид БелАЗ-75131»  залежно від схеми екска-

ваторної заходки 
 

Графік залежності середньої продуктивності 
ЕАК від схеми маневрування і способу відпрацю-
вання уступу при тупикової конструкції фронту 
гірничих робіт (рис. 4), де нумерація типу захо-
док: 1 - поперечна вузька і нормальна, 2 - попере-
чна широка, 3 - діагональна вузька і нормальна, 4 
- діагональна широка, 5 - поздовжня вузька і нор-
мальна, 6 - траншейна, 7 - поздовжня широка. 

Кільцева схема під'їзду під навантаження при відпрацюванні діагональної нормальної за-
ходки є оптимальною для типу комплексу, поширеного на кар'єрах Криворізького регіону 
(рис. 4). Однак на кар'єрах використовуються найчастіше тупикові схеми під'їзду самоскидів 
під навантаження при відпрацюванні тупикової поздовжньої заходки різної ширини. 

Висновки та напрями подальших досліджень. Таким чином, вдосконалена математична 
модель узгодження параметрів маневрових площадок й гірничотранспортного обладнання, яка 
дозволяє вибрати найбільш раціональні схеми під'їзду під навантаження для різних способів 
відпрацювання уступів, що забезпечують максимальну продуктивність і безпеку робіт при мі-
німальних розмірах маневрових площадок. 
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ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ  

ПРИ СКЛАДАННІ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Виконано математичну постановку задачі автоматизованого складання розкладу занять ВНЗ, відмінностями якої від іс-

нуючих є існування жорстких і нежорстких обмежень на навчальний розклад, врахування ділення навчальних груп на підгру-

пи по профілю навчання за допомогою введення понять узагальнених викладачів, груп і аудиторій. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. В умовах інформаційного 

суспільства професійні знання значної частини фахівців потребують постійного оновлення і нав-

чання впродовж усього життя. З іншого боку значно зростають вимоги до якості базової вищої 

освіти і спроможності вишів забезпечити постійну відповідність рівня навчання сучасним вимогам. 

Кількість спеціальностей та спеціализацій постійно зростає, освіта стає в деяких напрямках більш 

конкретною і спеціалізованою. Організацію навчального процесу значною мірою ускладнює необ-

хідність забезпечення індивідуальної траєкторії навчання студента. В таких умовах забезпечити 

ефективне управління навчальним процесом у виші без використання сучасних інформаційних 

технологій неможливо. Важливою складовою частиною системи управління ВНЗ є підсистема ав-

томатизованого складання оптимального розкладу занять. 

Аналіз досліджень і публікацій. Численні дослідження у галузі теорії розкладів доводять, 

що проблема створення оптимального розкладу за один цикл є дуже складною, оскільки не 

існує єдиного критерію оптимальності для розкладу занять [1, 2, 3]. Різні види інтегральних 

критеріїв оптимальності є компромісними і в більшості випадків вони вступають у протиріччя з 

локальними критеріями. На кожному кроці формування розкладу оптимальне заняття з точки 

зору конкретного викладача може бути неоптимальним з точки зору його напарника – виклада-

ча, разом з яким вони проводять лабораторне заняття. 

Задача складання оптимального розкладу розкладається на дві підзадачі: складання повно-

го розкладу і вирішення всіх протиріч та оптимізація складеного розкладу. Задача складання 

оптимального навчального розкладу в загальному випадку характеризується великою роз-

мірністю, тобто великим числом елементів у векторі невідомих, великою кількістю обмежень і 

критеріїв оптимальності. У роботах [1, 4] обґрунтовано необхідність декомпозиції цієї складної 

задачі на підзадачі. 

Існуючі способи складання навчального розкладу розрізняються числом і видом обмежень, 

що враховуються, і критеріїв оптимальності. До того ж часто ці завдання є NP – важкими [5], 

тому для їхнього вирішення застосовуються різноманітні підходи й методи. 

Постановка завдання. Аналіз теоретичних розробок та програмних продуктів для скла-

дання розкладу занять, що присутні на ринку програмного забезпечення дозволив зробити вис-

новок, що більшість розробок призначена для використання в середніх навчальних закладах, 

застосування їх у ВНЗ або мало ефективно, або взагалі неможливо, більшість розробок призна-

чені виключно для складання розкладу і не передбачають інтеграції з АСУ ВНЗ, частина розробок 

не має автоматичного режиму, і передбачає тільки ручний режим складання розкладу, частина ро-

зробок має автоматичний режим, але не передбачають використання яких-небудь критеріїв опти-

мальності, тобто можливості подібних систем складання навчального розкладу обмежені одержан-

ням тільки припустимого розкладу, більшість відомих систем складання розкладу не має можли-

вості побудови довільного критерію оптимальності й врахування довільних обмежень, частина на-

явних розробок по складанню розкладу в силу використовуваного алгоритму мають обмеження на 

розмірність розв'язуваної задачі, і тому непридатні для застосування у ВНЗ. 

Задача створення підсистеми автоматизованого складання розкладу занять у ВНЗ, та його 

оптимізації є актуальною і потребує досліджень. 

Викладення матеріалу та результати. Будемо вважати, що наявні в задачі ресурси зада-

ються у вигляді наступних множин 

Множина груп студентів:   Gi NigG ,1|  , 

де NG - загальне число навчальних груп, що навчаються в освітній установі: gi – кількість сту-

дентів в i - ої групі. 

Множина аудиторій:   KjkRjk NkrNjrR ,1|,,1|  , 

де NR – кількість наявних в k – му корпусі освітньої установи аудиторій; rjk – місткість j – ої ау-

диторії k – го корпусу. 
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Множина викладачів:   | 1,k TT t k N  , 

де NT - кількість викладачів що проводять заняття, 

Навчальний розклад може мати різну періодичність, наприклад, для задачі складання шкі-

льного розкладу період повторення розкладу - один тиждень, для вищого навчального закладу - 

два тижні. Годинна сітка розкладу описується наступною множиною: 

  HNldD Dl  ,1| , 

де ND – задана тривалість розкладу в днях; Н - максимальна кількість занять у день; l - номер 

заняття від початку годинної сітки; di - час початку l - го заняття. 

Всі заняття, які потрібно розставити в годинну сітку розкладу, входять у навчальний план, 

що задається наступною множиною:   iGip LpNilL ,1,,1|  , 

де Li - загальне число занять i - ої групи (за один або два тижні, залежно від тривалості навча-

льного розкладу). 

З lip пов'язана також інформація про конкретний предмет і вид заняття (лекція, практичне 

заняття, семінар, лабораторна робота). 

За допомогою  i iLN  у задачі позначається загальна кількість занять всіх навчальних 

груп за навчальним планом L. 

Крім того, ресурси можуть бути недоступними протягом одного або декількох моментів 

часу, заданих годинною сіткою розкладу D. Тому для кожного виду ресурсів уводиться кален-

дар доступності, наприклад,   HNlNjQQ DR

R

jl

R  ,1,,1|  - календар аудиторій, 

де 









TimeSlotйlузанятьдлянедоступнааудиторіятаjякщо

TimeSlotйlузанятьдлядоступнааудиторіятаjякщо
QR

jl
          ,  0

               ,  1
 

Для викладачів і груп аналогічно задаються наступні календарі: 

  HNlNkQQ DT
T
kl

T  ,1,,1|  - календар викладачів; 

  HNlNiQQ DG
G
il

G  ,1,,1|  - календар груп. 

Для врахування складного розпорядку навчального процесу (ділення навчальних груп на 

підгрупи, потокові лекції, віртуальні групи (групи сформовані зі студентів різних академічних 

груп для вивчення дисциплін за вибором й т.д.) використовуються поняття узагальнених груп 

(потік груп - тобто об’єднання декількох академічних груп для сумісного заняття), викладачів 

(заняття може проводитись більше ніж одним викладачем, у такому випадку узагальнений ви-

кладач буде складатися з декількох фізичних викладачів) і аудиторій (наприклад, планування 

занять по підгрупам у різні аудиторії). Прийнятий спосіб об'єднання враховується в задачі за 

допомогою наступних множин: 

 Gi FiGGG ,1|ˆ   - множина узагальнених груп, де FG - кількість узагальнених груп, Gi - 

число реальних груп, що входять до i - ї узагальненої. 

Слід зазначити, що можуть існувати такі індекси:  

    . : ,12, ,11 21  iiGG GGFiFi  

 Rj FjRRR ,1|ˆ   - множину узагальнених аудиторій, де FR - Кількість узагальнених 

аудиторій, Rj - число реальних аудиторій, що входять до i-ї узагальненої. 

Множина узагальнених викладачів:  Tk FkRTT ,1|ˆ  , 

де FT - число узагальнених викладачів, Tk – кількість реальних викладачів, що входять до i – го 

узагальненого. Слід зазначити, що можуть існувати такі індекси:  1 1, Tk F ,  

 2 1,  Tk F  та перетинання узагальнених викладачів не є порожнім: 
1 2 .k kT T   

У зв'язку із прийнятою декомпозицією, для узагальнених аудиторій, на відміну від узагаль-

нених груп і викладачів, уважається виконаною умова: 

    .21: ,12, ,11 21  jjRR RRjjFjFj  

Уведені визначення дозволяють далі перейти до вибору вектора параметрів оптимізації за-

дачі. Для цього скористаємося поняттям виписки. Відомо різні способи введення шуканого век-
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тора параметрів задачі [6]. Першим способом є явний зв'язок параметрів задачі й розкладу, що 

будується. У цьому випадку, оскільки виписка містить інформацію про заняття, які можуть 

тривати кілька навчальних годин, то кожній навчальній годині занять даної виписки можна зіс-

тавити одну змінну з вектора параметрів задачі, що визначає період часу годинної сітки розкла-

ду для проведення цієї години заняття. Повний набір уведених у такий спосіб параметрів одно-

значно задає навчальний розклад. Такий спосіб введення параметрів задачі використовується в 

більшості робіт, присвячених складанню навчального розкладу. Як виключення можна навести 

роботу [7], де для складання навчального розкладу використовується так званий гібридний 

меметичний алгоритм, що об’єднує у собі генетичний алгоритм [5] і алгоритм локального по-

шуку [8]. Результат роботи генетичного алгоритму при цьому використовується як настрою-

вання для запуску алгоритму локального пошуку. Таким чином, у процесі рішення задачі неві-

домо, яким буде результуючий розклад, тобто параметри задачі пов'язані з розкладом неявно. 

З огляду, що в роботі [5] наведено варіант використання генетичного алгоритму, у якому параме-

три задачі пов'язані з розкладом явно, далі будемо вважати явний спосіб завдання параметрів універ-

сальним для використання в різних задачах складання навчального розкладу. Уведемо вектор параме-

трів задачі х = (х1, х2, ... ,хn), кожній компоненті якого хs, 1,s N , взаємно однозначно відповідає одне 

заняття з навчального плану L. Значення, що приймає параметр хs, відповідає за час початку відповід-

ного заняття. Якщо заняття хs починається в момент часу  Mldl ,1,  , то хs = dl. Отже, значення всіх 

компонентів вектора х однозначно задають варіант навчального розкладу. 

В одному занятті хs задіються наступні ресурси: один узагальнений викладач 

    Tks FkNsTY ,1, ,1,    (Ys - кількість реальних викладачів, які відносяться до узагальненого 

викладача); одна узагальнена група    Gis FiNsGZ ,1,  ,1,   . 

Кількість реальних аудиторій, що необхідно для проведення занять, задається множиною B 

= {b1, b2, ... , bn}, елемент якого  Nsbs ,1,    задає число аудиторій, що необхідне для проведення 

заняття хs. Реальні аудиторії, які потрібні для проведення заняття хs, вибираються тільки з від-

повідної даному заняттю узагальненої аудиторії. 

Ґрунтуючись на уведеному векторі параметрів оптимізації задачі, перейдемо до математи-

чного формулювання існуючих у задачі обмежень. 

Як було відзначено раніше, обмеження в задачі складання оптимального навчального роз-

кладу з урахуванням уподобань діляться на жорсткі й нежорсткі. Сформулюємо спочатку жорс-

ткі вимоги несуперечності розкладу: 

У кожний момент часу викладач або група можуть бути зайняті тільки в одному занятті (це 

умови сумісності за часом): 

     Gzikj NiZgNzZxxkjZkZj ,1,|,1, 0 :,    

Для викладача: 

     Tzikj NiYtNzZxxkjZkZj ,1,|,1, 0 :,    

У кожний момент часу кількість зайнятих аудиторій не перевищує кількості доступних ау-

диторій: 

  jsls
R
kl

Kk
s

Ss

RWdxNsSQb 


, , ,1,  ;   1, | ,  1, ,  1,R k j RK k N r R l M j F      

Група вміщується в аудиторію повністю: 

 ,  , :  0,  1,i s j s j ig Z r W r g s N        

Навантаження навчальної групи не перевищує кількості навчальних годин за тиждень: 

Gi NiML ,1,    

При проведенні заняття кількість реальних викладачів не менше числа реальних аудиторій: 

NsbY ss ,1,    

Кожний викладач, група або аудиторія можуть бути тимчасово недоступними (врахування 

уведених раніше календарів). 

Для викладача: 

        Tpj
T
iszi NidxQMspYtNzj ,1, 00|,1, |,1   
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Для групи: 

        Gpj
G
iszi NidxQMspYgNzj ,1, 00|,1, |,1   

Для аудиторії: 

        Rpj
R
iszi NidxQMspYrNzj ,1, 00|,1, |,1   

Залежно від умов задачі, наведені жорсткі обмеження можуть бути ослаблені, і враховува-

тися за допомогою нежорстких обмежень, або взагалі не враховуватися. Наприклад, у задачі 

складання розкладу іспитів в одній аудиторії можуть приймати іспити кілька екзаменаторів 

(наприклад, держіспит). 

Розглянемо нежорсткі обмеження. Нежорсткі обмеження в задачі складання навчального 

розкладу мають різний вигляд. Наприклад, побажання викладача про те, щоб його заняття в 

розкладі були розставлені компактно у два наступних один за одним дня, за допомогою нежор-

сткого обмеження формулюється так 

          ,,1, |,1, min%max *

** Tzij
Zj

j
Zj

p NiYtNzZxHxx 


  

де i - номер викладача,  FNp ,1  - номер нежорсткого обмеження (NF - загальна кількість та-

ких обмежень у задачі),  xp  - скалярна функція, що відображає зміст нежорсткого обмежен-

ня, а % - операція цілочисельного ділення. Носій Vp нечіткої множини, що відповідає нежорст-

кому обмеженню, формується із всіх значень скалярної функції, для яких функція приналежно-

сті не дорівнює нулю      0|  xxV pppp  . 

Функція приналежності нечіткої множини   pppp VYY ,   задається викладачем, наприклад, 

так, як показано у табл. 1. 

Ця функція показує, що побажання викладача виконується повністю, якщо заняття в його 

розкладі розставлені в один або два наступних один за одним дні тижня, наприклад, у понеді-

лок і вівторок, або в середу й четвер. 

Якщо розклад викладача розподілений по трьох днях тижня, що йдуть послідовно, то такий 

варіант небажаний для викладача, але, у крайньому випадку, можливий (зі ступенем виконання 

побажання, що дорівнює 0,3). Якщо розклад розподілений по чотирьох і більше підряд днях 

тижня, то таке розташування занять у розкладі повністю суперечить побажанню викладача. 

Для введення побажань 
*
pC , крім нежорст-

кого обмеження      ppppp
f
p VYYxC  ,,   потріб-

но задати норму p[0,1] і відносний ступінь 

важливості даного нежорсткого обмеження: 










" ","",""

," , ""  "

важливоДужеВажливоНейтрально

важливоНезначеннямаєНе
sp . 

У загальному вигляді побажання у задачі 

складання навчального розкладу записується в 

такий спосіб:            Fppppppppp
f
pp NpxxVsYxsCC ,1,|,,,, ,,*    

Наприклад, якщо для завдання деякого першого побажання в задачі використовувати опи-

сані вище p(x) і функцію p(Vp) , показану у табл. 1 та це побажання може бути записане в на-

ступному виді:         6,0,"",7,0,, ,, 1111111
*
1  YВажливоYxsCC f   

Висновки та напрямок подальших досліджень. Здійснено концептуальну і математичну 

постановку задачі складання розкладу занять, відмінностями якої від існуючих є: існування жо-

рстких і нежорстких обмежень на навчальний розклад, врахування ділення навчальних груп на 

підгрупи по профілю навчання за допомогою введення понять узагальнених викладачів, груп і 

аудиторій, а також врахування нечіткості у формулюванні побажань по складанню розкладу 

для викладачів і навчальних груп. 

Таблиця 1 

Функція приналежності нечіткої множини 

Дні тижня Vp 
Ступінь виконання побажань 

p(Vp) 

0 1 

1 1 

2 0,3 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 
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Крім обмежень, для математичного формулювання задачі оптимізації необхідно задати 

критерії оптимальності по врахуванню інтересів студентів і викладачів та розробити методи 

пом’якшення жорстких обмежень на навчальний розклад. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ  

З ОБОРОТНИМ ФІЗИЧНИМ МАЯТНИКОМ 
 

Наведено методичні вказівки до постановки роботи з оборотним фізичним маятником. Виконуються відповідні 

розрахунки і даються рекомендації щодо підготовки маятника, які забезпечують виконання лабораторної роботи 

студентами за відведений для цього час. 

Ключові слова: оборотний фізичний маятник, методика роботи, прискорення вільного падіння, період ко-

ливань, зведена довжина маятника.  
 

Лабораторна робота під назвою «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою 

оборотного фізичного маятника» виконується за програмою навчальної дисципліни «Фізика» у 

багатьох вищих навчальних закладах. У цій роботі використовується оборотний фізичний ма-

ятник, що  складається із однорідного циліндричного стержня та двох вантажів у формі чече-

виць масою m1 і m2, які можна переміщувати вздовж стержня. На невеликих відстанях від 

кінців стержня закріплено дві опорні призми П1 і П2, за горизонтальні ребра яких маятник мож-

на почергово підвішувати на кронштейн К (рис.1).  

Під дією сили тяжіння, при невеликих кутах відхилення, фізичний маятник здійснює гар-

монічні коливання. Якщо переміщувати один із вантажів, зафіксувавши перед цим інший, то 

можна досягти такого їх взаємного розташування, що періоди коливань маятника Т1 і Т2, почер-

гово підвішеного за обидві призми, зрівняються Т1=Т2=Т. У цьому випадку зведена довжина 

маятника буде дорівнювати відстані між опорними ребрами призм: ℓзв=ℓ. Прискорення вільного 

падіння g обчислюється за формулою: g=42ℓ/T2.   

Складність даної роботи полягає у тому, що на практиці важко досягти точного співпадан-

ня періодів Т1 і Т2. Технічна частина роботи полягає в умінні розташувати рухомі вантажі так, 

щоб відстань між опорними ребрами призм була зведеною довжиною маятника ℓ.  

Визначення ℓ спрощується, якщо використати графічний метод, побудувавши графік за-

лежності Т=f(ℓ).  

                                           
.  Герасимова К.В., 2012 
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Аналіз літератури показує, що розроблено різні методики для 

графічного визначення ℓ [1-3]. Деякі автори пропонують визначати 

цю величину за допомогою математичного маятника, що синфазно 

коливається із даним фізичним маятником [4]. У [6] використо-

вується метод обертання. Прискорення вільного падіння g можна 

також визначити аналітично за методом Бесселя [3].  

Під дією сили тяжіння, при невеликих кутах відхилення, фізич-

ний маятник здійснює гармонічні коливання. Якщо переміщувати 

один із вантажів, зафіксувавши перед цим інший, то можна досягти 

такого їх взаємного розташування, що періоди коливань маятника 

Т1 і Т2, почергово підвішеного за обидві призми, зрівняються 

Т1=Т2=Т. У цьому випадку зведена довжина маятника буде дорів-

нювати відстані між опорними ребрами призм: ℓзв=ℓ. Прискорення 

вільного падіння g обчислюється за формулою: g=42ℓ/T2.   

Складність даної роботи полягає у тому, що на практиці важко 

досягти точного співпадання періодів Т1 і Т2. Технічна частина ро-

боти полягає в умінні розташувати рухомі вантажі так, щоб 

відстань між опорними ребрами призм була зведеною довжиною маятника ℓ.  

Визначення ℓ спрощується, якщо використати графічний метод, побудувавши графік за-

лежності Т=f(ℓ). Аналіз літератури показує, що розроблено різні методики для графічного 

визначення ℓ [1-3]. Деякі автори пропонують визначати цю величину за допомогою математич-

ного маятника, що синфазно коливається із даним фізичним маятником [4]. У [6] використо-

вується метод обертання. Прискорення вільного падіння g можна також визначити аналітично 

за методом Бесселя [3].  

Для спрощення задачі  розміщують рухомі вантажі в певних визначених межах [5]. Для 

підвищення точності вимірювань рекомендується проводити декілька дослідів по 100-200 пов-

них коливань маятника. Усі зазначені методики потребують чимало часу, тому виявляється, що 

студент, за відведені для виконання роботи дві академічні години, не встигає її виконати.  

Мета нашої роботи - визначити, як треба підготувати маятник, щоб забезпечити виконання 

даної лабораторної роботи у відведений для неї час.  

В нашій роботі розглянемо теорію оборотного фізичного маятника з двома рухомими ван-

тажами. Введемо такі позначення: m - маса стержня маятника; L - довжина стержня; m1 і m2 - 

маси рухомих вантажів; ℓ - відстань між призмами, яка повинна бути зведеною довжиною ма-

ятника; xс - координата центра мас маятника при заданому положенні вантажів; Jо - момент 

інерції маятника відносно осі, що проходить через точку О підвісу маятника, перпендикулярно 

до його довжини; Jс - момент інерції маятника відносно паралельної осі, що проходить через 

центр мас маятника. Масою призм нехтуємо, а вантажі розглядаємо як точкові. Нехай коорди-

нати x1 і x2 вантажів m1 і m2 відповідають зведеній довжині маятника ℓ.  

За теоремою Штейнера визначимо, що   
2
cco MxJJ  ,       (1) 

де mmmM  21  - маса маятника в цілому.  

Зведена довжина маятника CO MxJ , тому  

2

CCC MxxMJ   .      (2) 

Координату центра мас маятника визначаємо за формулою 
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Підставимо (4) і (3) в (2) та виконаємо нескладні математичні перетворення. Після спро-

щення маємо  
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Рис. 1 
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Знову врахуємо (3), отримаємо:   
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Введемо нові координати: 
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Врахуємо вираз (5), маємо 
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Запишемо рівняння (6) у іншому вигляді   
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де 1mAa  і 2mAb  . 

Як бачимо, координати u і υ задовольняють рівнянню еліпса з півосями a і b, причому по-

винна виконуватись умова, що А>0. Отже, при заданих масах і довжині стержня маятника, 

відстань між призмами ℓ може бути зведеною довжиною маятника тільки при умові А>0.   
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Отже, значення ℓ повинне задовольняти нерівності: 0 L . 

У протилежному випадку неможливо підібрати розташування рухомих вантажів, щоб ℓ бу-

ло зведеною довжиною маятника. Рівняння (6) показує, що при А>0 існує нескінченна множина 

значень координат u і υ, при яких величина ℓ є зведеною довжиною маятника. Однак, за кон-

струкцією маятника, координати u і υ можуть змінюватись тільки у таких межах 
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Крім цього, з рівняння (7) випливає, що 2mA . З іншого боку, з рівняння (8) видно, що 
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Підставимо у (9) значення величини А з виразу (6), отримаємо  
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Враховуючи обмежений час виконання, бажано один із вантажів (звичайно вантаж m2) за-
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кріпити в положенні, що відповідає координаті x2. Значення цієї координати знайдемо при 

підстановці виразу 
2

2


 x  у другу нерівність системи (8). Таким чином, координата x2 по-

винна задовольняти умові  

      Lx  2 .       (11) 

У лабораторній роботі з оборотним фізичним маятником на кафедрі фізики Криворізького 

національного університету використовується стандартний «Маятник універсальний» із такими 

технічними даними: довжина стержня L=1,22 м; маса стержня  m=10,65 кг;  маса рухо-

мих вантажів (чечевиць) m1=m2=2,3 кг. 

Розрахунки за формулою (10) показують, що опорні призми треба розташувати на відстані 

ℓ=0,76 м. Даний результат добре узгоджується із наведеною в технічному описанні до цього 

маятника відстанню між опорними призмами, яка становить ℓтех=0,73 м. Відносна похибка 

нашого теоретичного дослідження склала 4,1%, яка на рахунок якої слід віднести наші спро-

щення щодо нехтування масами призм і точкових вантажів. 

Згідно нерівності (11) фіксований вантаж m2 слід закріпити в межах 0,76 м≤ x2≤ 1,22 м, тоб-

то між призмою П2 і ближчим до неї кінцем стержня. 

Якщо в роботі використовується маятник із іншими технічними даними, то за формулами 

(10) і (11) нескладно розрахувати відстань між опорними призмами і положення одного із фік-

сованих вантажів. 

Висновок. Дослідження показало, що методику лабораторної роботи з оборотним фізич-

ним маятником можна вдосконалити, якщо внести такі пункти:  

вантаж m2 зафіксувати між призмою П2 і ближчим до неї кінцем стержня (див. рис. 1);  

опорні призми П1 і П2 розмістити на відстані ℓ=ℓзв, що відповідає зведеній довжині маятни-

ка. Відстань ℓ визначити за формулою (10).  

У цьому випадку відпадає потреба багато разів експериментально визначати періоди коли-

вань маятника, підвішеного почергово за обидві призми, при різних положеннях рухомих ван-

тажів, і будувати графік для визначення зведеної довжини маятника. Це дозволяє студентам 

зекономити достатньо часу, щоб виконати дану лабораторну роботу за відведені для неї про-

грамою академічні години. 
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ВЕКТОРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПЕРЕМЕННОЙ СМЕСИ 
 

Пусть состав конкретной физической смеси задан конечным массивом содержаний компо-

нент 

{M1;   M2;   ...   Mi;   MN}M,      (1) 

где Mi - относительное содержание i-й компоненты смеси;  N - число компонент в смеси. 

Значения Mi могут изменяться, но при этом должно выполняться условие (2) 

                                           
.  Зубкевич В.Ю., 2012 
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i
iM .      (2) 

Кроме того, заданы массивы некоторых базовых содержаний этой смеси, которые являются 

постоянными 

{B1;   B2;   ...   Bi;   BN}B,    (3) 

{H1;   H2;   ...   Hi;   HN}H,    (4) 

Для массивов     (3) и (4) также должны выполняться условия (5) и 

(6) соответственно 
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Представим массивы содержаний (1),     (3) и (4) как соответствую-

щие отражающие радиус- векторы в N-мерном пространстве 

Радиус-вектор отражения текущего содержания физической смеси 

 Ni mmmmm ...;...;; 21      (7) 

Радиус- вектора отражения базовых содержаний физической смеси 

 Ni bbbbb ...;...;; 21
    (8) 

 Ni hhhhh ...;...;; 21
,    (9) 

где ,ii Mm  ii Bb  , ii Hh   соответственно. 

Для отображения вектора отражения текущего содержания физической смеси (7) в трех-

мерном пространстве необходимо выбрать трехмерную систему координат. Трехмерная систе-

ма координат может быть определена на основе радиус-векторов отражения базовых содержа-

ний физической смеси (8),  (9) следующим образом: 

Направление оси Z трехмерной системы координат выбираем совпадающим с радиус-

вектором  (9) отражения базового содержания H физической смеси, а направление оси Х 

трехмерной системы координат выбираем ортогонально к оси Z в плоскости задаваемой двумя 

радиус-векторами отражения базовых содержаний физической смеси (8),  (9). Направление оси 

Y, в этом случае, определяется однозначно и представляет собой линию оси Y ортогонально 

расположенную к уже заданной плоскости XOZ (рис. 1). 
Рис. 1. Отображения вектора отражения текущего содер-

жания физической смеси 

 

Так как координаты концов отражающих ради-

ус-векторов представляют собой корни квадратные 

от соответствующих содержаний, то в силу условий 

(2), (5) и (6) их длины будут равны единице, а их 

концы будут располагаться на поверхности N-

мерного единичного шара. В трехмерном простран-

стве отображение отражающих радиус-векторов, 

очевидно, так же должно быть представлено соот-

ветствующими отображающими радиус-векторами 

единичной длины, с концами, располагающимися 

на поверхности трехмерного единичного шара. 

Очевидно и то, что взаимное расположение отра-

жающих радиус-векторов в N-мерном пространстве 

и отображающие радиус-векторами в отображаю-

щем трехмерном пространстве должно быть одинаковым, откуда вытекает, что расстояния 

между концами отражающих радиус-векторов в N-мерном и расстояния между концами отоб-

ражающих радиус-векторов в трехмерном пространстве должны быть соответственно равны. 

Для отображения отражающих радиус-векторов (7), (8) и  (9) в трехмерном простран-

стве необходимо определить трехмерные координаты концов соответствующих отображающих 
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радиус-векторов в трехмерном отображающем пространстве. 

Учитывая выше приведенные предположения и допущения, трехмерные координаты отоб-

ражения концов отражающих радиус-векторов можно определить следующим образом. 

Координаты отображения конца радиус- вектора h  отражения базового содержаний физи-

ческой смеси очевидны (см. Рис. 1) и равны 

Xh=0; Yh=0; Zh=1.     (10) 

Для определения координаты отображения конца радиус-вектора b  отражения базового 

содержаний физической смеси необходимо определить плоский угол β между векторами h  и 

b  (см. Рис. 1) 

)2/arcsin(2 a      (11) 

где 
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Тогда координаты отображения конца радиус- вектора b  отражения базового содержаний 

физической смеси будут 

Xb=sin; Yb=0;  Zb=cos.      (13) 

Координаты отображения конца радиус- вектора m  отражения текущего содержаний фи-

зической смеси (см. Рис. 1) могут быть определены 
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Угол между проекцией радиус- вектора m  отражения текущего содержаний физической 

смеси (см.рРис. 1) на плоскость XOY и осью OX  
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Таким образом, все необходимые зависимости для расчета координат отображения радиус-

вектора отражения текущего вещественного состава смеси получены. 
Рис. 1.  Отображение относительного изменения 

вещественного состава 

Следует отметить, что выбор базисных со-

держаний для отображения вектора отраже-

ния вещественного состава смеси может про-

изводиться на основании дополнительных 

требований и условий, предъявляемых к век-

торному отображению вещественного соста-

ва. 

Пример отображения относительного из-

менения вещественного состава переменной 

смеси представлен на Рис. 1. 
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УДК  622.233 
 

Л.А. БУГАЙ., старший преподаватель, ГВУЗ "Криворожский национальный  университет" 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ГЕЛИКОИДАЛЬНЫХ ПАР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПЕРФОРАТОРОВ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

Изложены проблемы влияющие на эксплуатационные свойства геликоидальных пар пневматических перфора-

торов и поставлены задачи для решения этих проблем.  
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В настоящее время на 

горнорудных предприятиях Украины преобладают отечественные и импортные переносные и 

телескопные пневматические перфораторы с зависимым поворотом бурового инструмента с 

помощью геликоидальной пары и храпового механизма [1]. Технические характеристики 

наиболее применяемых на шахтах Украины в 2012 г. переносных перфораторов ПП50В (Укра-

ина), ПП63В, ПП54В (Россия), YT24, YT28 (Китай)  приведены в табл. 1, а телескопных 

ПТ48А, ПТ 38Б (Украина), УБ2В-С, ПТ54 (Россия), YSP45 (Китай) - в табл.2.  
Таблица 1 

Технические характеристики переносных перфораторов 

Наименование параметров 
Переносной пневматический перфоратор 

ПП50В1 ПП54В ПП63В Y24 YT28 

Энергия удара, Дж, не менее 50 54 63 45 60 

Частота ударов, Гц, не менее 34 38 30 27 37 

Крутящий момент, Нм, не менее 20,8 26,5 26,5 28 28 

Масса, кг, не более 30 32 35 29 31 
 

Таблица 2 

Технические характеристики телескопных перфораторов 

Наименование параметров 
Телескопный пневматический перфоратор 

ПТ48А ПТ38Б УБ2В-С ПТ54 YSP45 

Энергия удара, Дж, не менее  78 55 59 55 70 

Частота ударов, Гц, не менее  38 38 29 40 47 

Крутящий момент, Нм, не менее 20,8 20,8 18 29,4 28 

Масса, кг, не более  48 38 51 42 44 
 

Согласно данным плана по изготовлению запасных частей горношахтного оборудования 

криворожского предприятия-изготовителя перфораторов ПП50В и ПТ48А (ОАО "Криворож-

гормаш"), детали геликоидальной пары (поворотный винт и поворотная гайка), наряду с бой-

ком, крылаткой, клапаном, поршнем, как видно из табл. 3, являются одними из наиболее быст-

ро выходящими из строя деталями перфораторов. 
Таблица 3 

Детали переносных перфораторов, которые наиболее часто выходят из строя,  шт. 

Наименование деталей за 2011 г., квартал за 2012 г., квартал 

I II III IV I II III IV 

Цилиндр  140 100 50 30 100 50 50 30 

Поршень 450 450 200 150 500 160 120 100 

Винт поворотный 740 600 350 150 580 280 220 120 

Гайка поворотная 460 400 250 200 560 220 170 100 

Крылатка 900 720 500 600 700 450 500 250 

Клапан 400 360 350 400 360 300 350 300 

Болт стяжной 240 250 160 120 150 120 150 120 

Боек 850 750 600 550 450 300 240 250 

Поэтому актуальным является вопрос о необходимости повышения эксплуатационных 

свойств деталей геликоидальной пары, а именно поворотного винта и поворотной гайки. 

Анализ исследований и публикаций. В практике производства перфораторов геликои-

дальные пары ударно-поворотных механизмов применяются уже более ста лет и неоднократно 

                                           
.  Бугай Л.А., 2012 
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являлись объектами исследований, которым посвящен ряд научных публикаций. Например в 

работе [2] указано, что геликоидальная пара эксплуатируется в тяжелых условиях при (6-8 м/с), 

больших давлениях (2-3 МПа), высокой частоте приложения ударной нагрузки (30-60 уд/с), ин-

тенсивном абразивном изнашивании и несовершенной смазке. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на работу перфораторов является износ дета-

лей, который вызывает изменение основных характеристик перфоратора: энергии удара, кру-
тящего момента, частоты ударов, расхода воздуха и др. 

В деталях геликоидальных пар, согласно [3],  наблюдаются: 
в поворотных винтах - износ шлицев и поломка корпуса винта; 
в поворотных гайках - износ шлицев и торцов. 
Причинами подобных повреждений деталей геликоидальных пар, являются: крепость бу-

римых пород, наличие влаги и абразивных частиц между трущимися поверхностями, точность, 
прочность, жесткость и наличие смазки [4]. 

Детали геликоидальной пары ограничивают ресурс бурильных машин. В частности, при 
бурении перфораторами, из-за выхода из строя деталей геликоидальных пар увеличивается рас-
ход поворотных винтов и гаек, в результате чего возрастает себестоимость одного шпурометра 
бурения и повышаются затраты на частые сборки-разборки перфораторов в неблагоприятных 
шахтных условиях.  

Динамические перегрузки геликоидальных пар поворотних механизмов происходят при за-

буривании шпуров перфоратором, а поломки при заклинивании бура в шпуре [5]. 

Соглосно исследованиям И.А. Бегагоена что зазоры в винтовых шлицевых парах 

оказывают большое влияние на шум и нагрев перфораторов. Работа винтовых шлицевых пар 

еще в большей мере зависит от точности и чистоты их изготовления чем шлицевых.  

Поэтому, повышение эксплуатационных свойств деталей геликоидальных пар повысят 

энергетические параметры и общую надежность перфораторов. 
Постановка задачи. Многим из применяемых на шахтах Украины классическим отечествен-

ным конструкциям переносных и телескопных перфораторов уже более тридцати-сорока лет, к то-
му же они до сих пор выпускаются по технологиям тех лет. Усиленно рекламируемые дешевые им-
портные китайские и турецкие перфораторы, массово закупаемые горнорудными предприятиями, 
также являются морально устаревшими конструкциями, разработанными в еще в ХХ веке, к тому 
же, часто, из несоответствующих материалов и по сомнительным технологиям. 

Поэтому, модернизация или создание современных отечественных, более совершенных 
конструкций перфораторов подразумевает применение новых подходов при их разработке и 
изготовлении. 

Для повышения эксплуатационных свойств деталей геликоидальных пар (поворотных вин-
тов и поворотных гаек) необходимо решить следующие задачи: 

Провести анализ потери эксплуатационных свойств деталей геликоидальных пар (поворот-
ных винтов и поворотных гаек), эксплуатируемых в шахтных условиях.  

Рассмотреть возможные технологии доводочных операций деталей геликоидальных пар 
(поворотных винтов и поворотных гаек). 

Изложение материала и результаты. Объектами настоящих исследований были поворот-
ные винты, рис.1а и поворотные гайки, рис.1б переносных перфораторов ПП50В1 и телескоп-
ных перфораторов ПТ48А, эксплуатируемых в условиях шахт Кривбасса.  

Исследованиями было установ-

лено, что шлицевые рабочие по-

верхности геликоидальных винтов 

(выполненных из стали 12ХН3А, 

прошедшие цементацию и закалку) и 

прошедшую окончательную обработку 

шлифованием, характеризовались на-

личием всевозможных дефектов и 

структурной неоднородностью, яв-

ляющихся в дальнейшем концентратами напряжений и ускоряющих зарождение усталостных тре-

щин, а следовательно и вероятного последующего выкрашивания шлицев или даже излома стержня. 

Основной причиной нарушения работоспособности поворотных гаек (изготовленных из 

бронзы марки БрОФ7-02) являлся износ шлицев гайки, витков наружной резьбы и торцев.  

  а    б 

  
Рис. 1: а – винт поворотный; б– гайка поворотная 
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На эксплуатационные свойства геликоидальных пар перфораторов переносных и телескопных 

оказывает влияние состояние поверхностного слоя шлицевых винтовых поверхностей, рис. 2. 

В результате исследования 

технологических процессов се-

рийного выпуска деталей геликои-

дальных пар перфораторов 

ПП50В1 и ПТ48А, установлено, 

что финишная обработка наруж-

ных винтовых поверхностей пово-

ротных винтов ведется на шли-

цешлифовальных станках моделей 

3451 (3451Б, 3451В) со специаль-

ной оснасткой. Обработка винто-

вых поверхностей поворотных 

винтов осуществляется с ручной 

подачей при обработке каждого 

шлица с частой правкой круга. 

Данный процесс обработки трудо-

емкий и допускает отклонения от параметров чертежа, что является недостатком в технологи-

ческой обработке.  

Работоспособность поворотного винта зависит не только от точности изготовления и чис-

тоты рабочей поверхности, но и от глубины удаляемого при шлифовании упрочняющего слоя, 

достигаемого цементацией. С увеличением глубины удаляемого слоя снижается твердость ра-

бочей поверхности. Шлифование боковых сторон и дна впадины шлицев (с образованием усту-

пов) резко уменшают изгибную прочность шлицев, что опасно их возможным выкрашиванием. 

Методы окончательной обработки наружных шлицевых винтовых поверхностей приведены на рис. 3. 
Рис. 3. Методы окончательной обработки наружных 

шлицевых винтовых поверхностей 
 

Окончательная обработка внутренних шли-

цевых винтовых поверхностей поворотных гаек 

проводится на горизонтально-протяжном стан-

ке модели 7Б56У, комплектом из трех спираль-

ных шлицевых протяжек. Недостатком данной 

обработки является очень высокая стоимость 

режущего инструмента, что значительно повы-

шает себестоимость готовой продукции. 

Из анализа окончательного метода обработки 

наружных шлицевых винтовых поверхностей следует, что в процессе шлифования за период 

между правками круга изменяется состояние его рабочей поверхности: затупляются и изнаши-

ваются кромки у отдельных абразивных зерен, увеличивается расстояние между ними, на от-

дельные зерна налипает металл и т.д.  

В результате изменяются свойства обработанной кругом поверхности - чистота, макрогео-

метрия, а в отдельных случаях появляются прижоги [6]. 

Недостатком при протягивании внутренних шлицевых винтовых поверхностей являются 

наростообразования, вызванные геометрическими параметрами протяжек, переменные силы 

резания, вибрации, нагрев зубьев, что вызывают повышенный износ протяжек [7]. Методы 

окончательной обработки внутренних шлицевых винтовых поверхностей приведены на рис. 4. 
Рис. 4. Методы окончательной обработки внутрен-

них шлицевых винтовых поверхностей 
 

Традиционные окончательные методы обра-

ботки геликоидальных пар переносных и те-

лескопных перфораторов не отвечают совре-

менным тенденциям повышения эксплуата-

ционных свойств деталей. 
Выводы и направление дальнейших исследований. Выполненный анализ эксплуатаци-

 
 

Рис. 2. Схема взаимосвязей поверхностного слоя шицевых винто-

вых поверхностей с эксплуатационными свойствами деталей геликои-

дальной пары перфораторов переносных и телескопных 
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онных свойств геликоидальных пар отечественных и импортных, эксплуатируемых в Украине 
переносных и телескопных пневматических перфораторов с зависимым поворотом бурового 
инструмента, выявил факторы, которые влияют на работу перфораторов и вызывают износ, по-
ломку деталей геликоидальной пары приводящей к остановке перфоратора в шахтных услови-
ях. Для повышения эксплуатационных свойств деталей геликоидальной пары (поворотного 
винта и поворотной гаки) необходимо решить дальнейшие исследования: 

Обосновать рациональную конструкцию геликоидальной пары переносных и телескопных 
перфораторов. 

Обосновать окончательный метод обработки геликоидальных пар переносных и телескоп-
ных перфораторов , который повысит эксплуатационные свойства деталей. 

Обосновать взаимосвязь параметров финишной обработки с повышением эксплуата-
ционных свойств перфораторов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ СИЛОВЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Программа представленных экспериментов имела цель - определение изменения свойств 

конструкций из трубобетона при заполнении бетонного ядра новыми материалами. Анализиро-

валась адекватность экспериментальных методов в измененных условиях. 

В первой группе опытов было запланировано исследовать трубобетонные элементы с яд-

ром из высокопрочного бетона максимальный класс по прочности которого 60 МПа (табл. 1). 
Таблица 1 

Характеристика опытных образцов со сплошным ядром, принятых к исследованию 

Шифр d 
ts 

Армирование  

вид           % 
Rb σу 

ТБ-1-2 104 2,0 - - 26,5 290 

ТБ-2-2 105 2,0 - - 26,5 290 

ТБ-3-2 108 4,0 - - 26,5 290 

ТБ-4-2 219 11,0 - - 26,5 290 

ТБ-5-2 325 10,0 - - - 26,5 

ТБ-6-3 102,3 2,3 - - 34,0 310 

ТБ-1-4 104 2,0 - - 77,8 290 

ТБ-2-4 105 2,5 - - 77,8 290 

ТБ-3-4 108 4,0 - - 77,8 290 

армированное ядро 

ТБ-Ф 102 2,1 фибры 1,00 22,2 295 

                                           
.  Харченко С.А., Паршин А.В., Гук А.Д., Гирин В.С., Жуков  С.А., 2012 
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ТБ-С 102. 2,1 сетки 0,32 20,2 295 

прессованное ядро, в том числе армированное 

ТБП 102 2,1 -  34,6 295 

ТБ-Ф 102 2,1 фибры 1,00 39,3 295 

ТБ-С 102 2,1 сетки 0,32 37,4 295 

 

Было испытано три серии элементов с ядром из высокопрочного бетона, при этом варьиро-

валась толщина стенки трубы от 2,0 до 4,00 мм. Для сравнения были исследованы такие же 

трубобетонные элементы, но с ядром из бетона класса по прочности 25 и 30 МПа, при этом 

также варьировалась толщина стенки трубы, но в более широком диапазоне от 2,0 до 11,0 мм. 

Во вторую группу опытов были включены трубобетонные элементы с ядром, упрочненным 

дисперсным армированием стальными фибрами (фибробетон) и армированием сетками, рас-

положенными в плоскостях, перпендикулярных плоскости нагрузки, а также элементы с ядром 

из прессованного бетона, в том числе и армированного фибрами и сетками (табл. 2). 
Таблица 2 

Характеристика опытных образцов с составным ядром, принятых к исследованию 
 

Шифр образцов d ts d1 d2 Rb Rb1 Армирование 

С заполнением 

ЦТФ-22-25 315 3 309 229 16 24 фибры 

ЦТС-22-15 315 3 309 249 16 24 сетки 

ЦТС-21-35 315 2 311 211 15 22 сетки 

ЦТБ-21-36 315 2 311 205 20 30 - 

ЦТБ-11-38 225 2 221 121 28 42 - 

ЦТС-12-27 225 3 219 139 25 38 сетки 

Без заполнения 

ЦТ-22-25 315 3 309 229 16 24 - 

ЦТ-22-15 315 3 309 249 16 24 - 

ЦТ-21-35 315 2 311 211 15 22 - 

ЦТ-21-36 315 2 311 205 20 30 - 

ЦТ-П-38 225 2 221 121 28 42 - 

ЦТ-12-27 225 3 219 139 25 38 - 
 

Примечание: d – внешний диаметр трубы; ts – толщина стенки трубы; Rb – призменная прочность бетона, МПа; Rb1 – 

призменная прочность центрифугированного бетона, МПа; σу – предел текучести трубы МПа;  

d1 – диаметр бетонного ядра, мм; d2 – диаметр полости бетонного ядра, мм  
 

В третьей группе опытов исследовались элементы с ядром из бетона, упрочненного мето-

дом центрифугирования. Так как при центрифугировании в бетоне образуется полость, было 

дополнительно усилено центрифугированное ядро путем заполнения полости обычным бето-

ном, фибровым бетоном и бетоном, армированным сетками (см. табл. 2).  

Для изготовления опытных образцов были приняты бетоны класса по прочности B15, 25, 

27, 30, 60 МПа. Данные о составах бетона приведены в табл. 3. Бетон класса по прочности 60 

МПа был получен на шлаковом щелочном вяжущем, полученном из отходов Криворожского 

металлургического комбината. Именно это обстоятельство и вызвало интерес. 
Таблица 3 

Составы бетона, принятые для изготовления опытных образцов 

Материалы 
Номера составов бетона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цемент, кг 325 340 470 - 430 460   

Песок, кг 670 560 584 - 550 560   

Щебень, кг 1273 1300 1190 1280 1200 1220   

Вода, л 179 180 200 - 170 180   

В/ц 0,55 0,53 0,43 - 0,40 0,40 0,38 0,36 

Пульпа, кг - - - 650 - - - - 

Шлак, кг - - - 550 - - - - 

Жидкое стекло  (=1,3) - - - 170 - - - - 

n=c/m - - - 0,4 - - - - 
 

Для фибрового бетона были применены стальные фибры диаметром 0,5 мм и длиной 50 

мм, изготовленные из низкоуглеродистой тонкой проволоки ГОСТ 7480-75. Для армирования 

бетона применялась сетка из проволоки диаметром 1 мм с размером ячейки 10×10 мм.  
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Прочность бетонов определяли при испытании кубов 15×15×15 см и бетонных призм 

15×15×60 см. Значения призменной прочности приведены в табл. 4. 
Таблица 4  

Прочностные и деформативные характеристики бетонов 

Номера составов бетона R, МПа Rb, МПа  Еb10-4, МПа 

1 24,6 18,6 2,90 
2 33,4 26,5 2,86 
3 41,7 34,0 3,54 
4 80,7 77,8 3,64 
5 20,8 15,0 2,10 
6 31,2 21,0 2,50 
7 34,9 25,2 2,80 
8 40,0 28,0 2,90 

Прочность прессованного бетона, фибрового бетона, бетона, армированного сетками, 

определялась при испытании бетонных цилиндров-ядер, а прочность центрифугированного бе-

тона - при испытании центрифугированных колец. 

Из таблицы 4 видно, что соотношение между призменной и кубиковой прочностью приме-

рно соответствует значениям, которые характерны для обычных тяжелых бетонов и в среднем 

составляет 0,73 (в возрасте 28 суток). Для шлакового щелочного высокопрочного бетона (сос-

тав 4) это значение составило 0,96. Это объясняется хрупким разрушением высокопрочного 

бетона. 

Значения прочности центрифугированного бетона приведены в табл. 5.  
Таблица 5 

Прочность центрифугированного бетона 

Шифр db1 db2 N Rb1 Nb1 К Еb×10-3 Еb1×10-3 Кε 

Ц-22-25 309 229 5 24,0 809 1,60 21,0 25,0 1,19 

Ц-22-15 309 249 5 24,3 638 1,62 21,0 25,0 1,19 

Ц-21-35 311 211 5 22,3 916 1,48 21,0 25,0 1,19 

Ц-21-36 311 205 6 29,9 1286 1,42 25,2 27,0 1,07 

Ц-11-38 221 121 8 41,7 III9 1,49 29,0 35,0 1,21 

Ц-12-27 219 139 7 37,1 835 1,48 28,2 35,5 1,15 

Примечание: в каждой серии испытано по три образца-близнеца; db1 – внешний диаметр, мм; db2 – диаметр полости 

бетонного ядра, мм; N – номер состава бетона; Rb1 – прочность центрифугированного бетона, МПа; Nb1 – несущая 

способность, кН; К – коэффициент центрифугирования бетона;  Еb, Еb1 – соответственно, модуль упругости бетона 

обычного и центрифугированного; Кε – коэффициент изменения модуля 

 

Из таблицы видно, что в результате центрифугирования прочность бетона повышается в 

среднем в 1,52 раза. Величина коэффициента повышения прочности бетона за счет центри-

фугирования изменяется в пределах 1,42-1,62, что согласуется с результатами других авторов 

(табл. 6). 
Таблица 6 

Значение коэффициента К по результатам работ других авторов 

Номер Авторы работ К 
1 Аль-Каллас М. Халед  1,3–1,5 
2 И.Н. Ахвердов 1,37 
3 Р.У. Ахмедов  1,2–1,8 
4 В.М. Баташев  1,7 
5 В.Ш. Каландадзе 1,5–2,0 
6 А.П. Кудзис 1,7 
7 М.Я. Либерман, В.И. Сорокер 1,5 
8 Т.М. Пецольд  1,5 

 

Эксперименты подтвердили, что характер изменения продольных и поперечных деформа-

ций в центрифугированном бетоне - такой же, как и в обычном. 

Из табл. 5 следует, что за счет центрифугирования достигается незначительное увеличение 

модуля упругости, причем коэффициент его увеличения колеблется в пределах 1,15-1,21.  

По замеренным деформациям вычислялся коэффициент Пуассона ν и начальный модуль 

упругости Ев, а также строился график изменения модуля деформации. 

Графики изменения коэффициента Пуассона v и модуля деформаций Ев для обычных бето-

нов приведены на рис. 1,2, а для центрифугированного бетона - на рис. 3,4 
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С увеличением напряжений в обычном бетоне (составы 5, б, 7, 8) наблюдается увеличение 

коэффициента Пуассона ν, что говорит, согласно теории О.Я. Берга, о развитии микротрещин в 

бетоне (рис. 1). При этом значение коэффициента Пуассона ν превышало 0,5 при напряжениях, 

приближающихся к призменной прочности. 

Характер изменения коэффициента Пуассона ν для центрифугированного бетона - пример-

но такой же, как и для вибрированного бетона, ν измеряется от значений 0,25-0,3 до 0,38-0,45 

(рис. 3). 

С увеличением напряжений наблюдается уменьшение модуля деформаций центрифу-

гированного бетона (в среднем до 30%). Характер изменения модуля деформаций с ростом на-

пряжений - такой же, как и для вибрированного бетона. 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента Пуассона ν (слева) и модуля деформаций Еb (справа) от величины напряжений;  

5, 6, 7, 8 – номера составов бетона 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента поперечных деформаций центрифугированного бетона νb1 (слева) и модуля дефо-

рмаций Еb1 (справа) от величины напряжений; 5, 6, 7, 8 – номера составов бетона 

 

В табл. 7 приведена прочность бетона состава 1, армированного стальными фибрами и сет-

ками, а также прочность этих же бетонов, упрочненных методом прессования. Призменная 

прочность бетона состава 1 без упрочнения - 18,6 МПа. 
Таблица 7 

Физико-механические свойства упрочненного бетона 
 

Шифр образца Rb Nb Кт Еb К 
Б-Ф 22,2 167 1,19 3,75 1,29 
БС 20,2 152 1,09 3,35 1,15 
БП 34,6 260 1,86 3,90 1,34 
БП-Ф 39,3 295 2,11 4,20 1,45 
БП-С 37,4 281 2,01 4,05 1,39 
Б - 140 - 2,90 1 

Примечание: Б-Ф – армирование фибрами, БС – армирование сетками, БП – прессование, БП-Ф – прессование, ар-

мирование фибрами, БП-С – прессование, армирование сетками, Б – обычный бетон; Rb – прочность упрочненного 

бетона, МПа; Nb – несущая способность, kH; Кт – коэффициент повышения прочности; Еb×10-4 МПа; К – коэффи-

циент изменения модуля по сравнению с обычным бетоном   

Установлено, что деформативность армированных образцов - ниже, а несущая способность 

- выше по сравнению с обычными бетонными образцами, при этом несущая способность обра-

зцов из фибрового бетона примерно на 19% выше по сравнению с обычным бетоном. 
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Характер деформирования прессованных образцов отличается от вибрированных. В нача-
льный период загружения зависимости N-ε1 и N-ε2 у прессованных образцов - практически пря-
молинейны. За счет прессования прочность бетона увеличивается почти в два раза. 

Для прессованного бетона на протяжении всего периода загружения коэффициент попере-
чных деформаций ν равнялся 0,2 и достиг величины 0,3 только при напряжениях, близких к 
предельным. В вибрированном бетоне в состоянии, близком к предельному, коэффициент по-
перечной деформации достиг величины 0,5. 

В табл. 7 приведены значения начального модуля упругости для всех образцов из вибриро-
ванного и прессованного бетона. При этом начальный модуль упругости для прессованного 
бетона - выше по сравнению с вибрированным бетоном. Это увеличение для серии БП состав-
ляет 34%. С увеличением напряжений в бетоне модуль деформаций вибрированного бетона 
уменьшается почти в два раза, в то время, как уменьшение модуля деформаций прессованного 
бетона составляет 15-20%. 

В табл. 8 приведены физико-механические характеристики стали, из которой изготовлены 
трубы, стальные фибры и сетки. 

Таблица 8  

Физико-механические характеристики сталей 

Толщина трубы,  мм σу , МПа σи , МПа Е×10-5 МПа 

2,0 280 318 2,10 

2,1 295 320 2,05 

3,0 300 325 2,10 

11,0; 10,0; 2,0; 2,5; 4,0 290 325 2,35 

2,5; 4,0 290 325 2,35 

2,0; 2,5; 4,0 290 327 2,35 

2,3 310 335 2,10 

Стальные фибры 300 330 2,03 

Стальные сетки 320 340 2,01 

σу представляет собой напряжение, при котором начинается текучесть, а σи - временная 

прочность стали.  

После изготовления трубобетонных образцов с ядром из центрифугированного бетона 

осуществлялось заполнение полости бетоном, фибровым бетоном и бетоном, армированным 

сетками (рис. 3).  
Рис. 3. Поперечные сечения образцов: а) – из трубо-

бетона со сплошным ядром; б) – из центрифугированного 

трубобетона; в) – из центрифугированного трубобетона с 

полостью, заполненной бетоном 
 

Аналогично производилось заполнение 

полости бетонных центрифугированных колец.  

На рис. 4. показан метод изготовления образцов с прессованным ядром. 

Испытание образцов осуществлялось в возрасте 28 суток при центрально действующей 

статической нагрузке ступенями в 0,1Nразр.  

Испытание образцов осуществлялось в возрасте 28 суток при центрально действующей 

статической нагрузке ступенями в 0,1Nразр.  
Рис. 4. Изготовление образцов с прессованным ядром 

 

Выводы. Приведенные в статье исследования способст-

вуют изучению влияние на несущую способность и деформа-

ции трубобетонных элементов всевозможных видов упрочне-

ния бетонного ядра. 

Коэффициент увеличения прочности бетона для описан-

ных опытов составил: 

при 1% армирования бетона стальными фибрами (d=0,5 

мм, ℓ=50 мм) – 1,2; 

при поперечном армировании бетона стальными сетками (0,32%) – 1,1; 

для прессованного бетона –1,9; 

для прессованного бетона, армированного фибрами – 2,1; 

для прессованного бетона, армированного сетками – 2,0. 
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Прочность бетона, упрочненного методом центрифугирования, превышает призменную 

прочность вибрированного бетона, при этом коэффициент увеличения прочности колебался в 

пределах 1,4-1,6, что согласуется с данными, полученными другими исследователями. 

Коэффициент увеличения модуля упругости Еb составил: 

для бетона, армированного стальными фибрами – 1,3; 

для бетона, армированного стальными сетками – 1,15; 

для прессованного бетона – 1,3; 

для прессованного бетона, армированного стальными фибрами – 1,45; 

для прессованного бетона, армированного стальными сетками – 1,4. 

 Для центрифугированного бетона коэффициент увеличения модуля упругости изменялся в 

пределах 1,1-1,2. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПИЛОГАЗОПОДАВЛЕННЯ  

ПРИ ПРОХОДЦІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ВИРОБОК 
 

Розглянуто питання ефективності пилогазоподавлення при проходці горизонтальних виробок. Виконано дослі-

дження пилогазоподавлення в шахтах Кривбасу. Загострено увагу на умовах роботи в підземних виробках.  
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Стабілізація та еко-

номічний підйом гірничо-металургійного комплексу України потребує пошуку нових ефектив-

них рішень по звеличенню видобутку, переробки та реалізації мінеральної сировини в умовах 

жорсткої ринкової конкуренції.Успішне рішення цих задач неможливо без виконання заходів 

соціального розвитку регіонів, покращення умов та безпечності праці. 

Аналіз досліджень і публікацій.  Питанням пилогазоподавлення при веденні вибухових 

робіт в гірничих виробок присвячені роботи великих учених, серед них праці П.В. Бересневича, 

Ф.Г. Гагауза, В.В. Дьякова, Е.І.Єфремова, Б.Д. Россі, В.Г. Слюсаренка, М.І. Швидкого, О.П. 

Янова, І.Ф. Ярембаша, та ін., у яких викладені теоретичні і прикладні питання взаємодії пило-

вих часток з водою, що диспергує, нейтралізації шкідливих газів хімічними речовинами і вида-

лення продуктів вибуху засобами вентиляції 

Аналіз досліджень показує, що пилоподавлення зрошуванням характеризується простотою 

і доступністю. Воно передбачає використання різних зрошувальних пристроїв, які відрізняють-

ся режимами роботи і технічними параметрами. 

Виконаний аналіз сучасного стану питань пилогазоподавлення після вибухових робіт в гір-

ничих виробких шахт показав, що існуючі методи і засоби цієї боротьби при проведенні виро-

бок не відповідають сучасним вимогам. Ефективність заходів пилогазоподавлення невисока. 

Діючі засоби вентиляції потребують реконструкції, а облаштування пилогазоподавлення вима-

гають заміни на досконаліші. 

Серед багатьох засобів пилогазоподавлення в забоях найбільшою ефективністю відрізня-

ється гідрогатка. Проте відсутність механізмів для її виготовлення і додаткові витрати робочого 

часу при заряджанні забоїв стали головною причиною незастосування гідрогатки при веденні 

вибухових робіт в гірничих виробких. 

Провітрювання тупикових виробок за допомогою ежекторів, працюючих за каскадними 

схемами, не вирішує задачу пилогазоподавлення внаслідок незначної далекобійності струменя і 

вимагає великих витрат стислого повітря. Крім того, знижується стійкість вентиляції, а час 

провітрювання забоїв досягає 3-4 годин. 

Не вирішеним залишається питання зниження пиловиділення в забоях разом з адсорбова-

ними шкідливими газами. При прибиранні гірничої маси в забоях шкідливі гази, що заповню-

ють порожнечі, а також адсорбовані на шматках породи і на частках пилу, внаслідок динаміч-

ної дії механізмами прибирання, водою і повітряними потоками, витісняються і забруднюють 

                                           
.  Лапшин О.Є., Андрейчиков М.В., 2013 
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атмосферу призабійного простору.  

Пилогазоподавлення зрошуванням викидів вибуху є не ефективним і вимагає вдосконален-

ня способів зміни фізичних властивостей водного аерозолю і обґрунтування його енергетичних 

параметрів, таких як: електрозарядженість крапель і напруженості створюваного ними елект-

ричного поля, вологонасичення і далекобійності потоку, що утворюється, наприклад, спеціаль-

ною водоповітряною ежекторною установкою (ВЕУ). 

Враховуючи технологічну недосконалість засобів пилогазоподавлення, невисоку ефективність 

їх роботи при проведенні тупикових виробок, внаслідок чого концентрації пилу і шкідливих газів в 

забоях у більшості випадків перевищують допустимі величини, що приводить до розвитку пилово-

го бронхіту і силікозу у підземних робітників, метою наукової роботи є зменшення змісту шкідли-

вих домішок в атмосфері тупикових виробок при вибухових працях до нормативних величин за 

регламентований проміжок часу шляхом пригнічення пилогазових викидів водоповітряною елект-

роактивованою сумішшю, створюваною ежекторною установкою ВЕУ. 

Постановка завдання. Актуальність вирішуваної задачі підвищується у зв'язку з тим, що 

Правила безпеки вимагають забезпечення відстані від забою до вентиляційного трубопроводу 

не більше 10 м. Витримувати таку відстань технічно неможливо у зв'язку з тим, що зона викиду 

продуктів вибуху зазвичай перевищує 18-20 м. Тому всюди відбувається ушкодження трубоп-

роводу вибухом і, як наслідок, порушення провітрювання виробок. 

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачається вирішити такі завдання: 

вивчити сучасний стан забруднення атмосфери в тупикових виробких і обґрунтувати вибір 

способу і засобів пилогазоподавлення при вибухових роботах; 

визначити в лабораторних умовах ефективність пилогазоподавлення електричним полем 

коронного розряду і електроактивованою водоповітряною сумішшю; 

вивчити водоповітряну ежекторну установку ВЕУ пилогазоподавлення після вибухових 

робіт в тупикових гірських виробких;  

визначити ефективність пилогазоподавлення після вибухових робіт водоповітряною ежек-

торною установкою в умовах гірничих виробок; 

розробити технологічні схеми провітрювання гірничих виробок із застосуванням водопові-

тряної ежекторної установки ВЕУ для пилогазоподавлення після вибухових робіт. 

Дослідження і розробка засобів пилогазоподавлення при вибухових роботах в тупикових 

виробках. 
Рис. 1. Принципова схема електроежекторної установки: 1 - корпус; 2 

- камера змішування; 3 - штуцер для стислого повітря; 4 - штуцер для води; 

5 - форсунка; 6 - ежекційна камера; 7 - електроди; 8 - високовольт-

ний блок 
 

Установка працює так. Перед вибухом в забої виробки стис-

ле повітря і вода поступають через штуцери 3 і 4 відповідно у 

форсунку 5. На виході з форсунки 5 утворю-ється струмінь 

водоповітряної суміші, кут розкриття якої дорівнює куту 

конусності камери змішувача α1= α2). Завдяки рівнозначності 

кутів розкриття струменя α1 і конусності дифузора камери 

змішувача α2 утворюються умови, необхідні для ежекції забрудненого повітря із забою виробки. За 

рахунок адіабатичного розширення стислого повітря на виході з форсунки 5 відбувається його 

охолодження, що обумовлює охолодження усієї водоповітряної суміші.  

Охолоджений струмінь опускається вниз, а тепле забруднене повітря із забою витісняється по 

верхній частині виробки і засмоктується в приймальну камеру 6. Далі забруднене повітря проходить 

через корпус 1 в камеру змішувача 2, в якій очищається від продуктів вибуху (шкідливих газів і пилу) 

і видаляється із забою по нижній частині виробках до відсмоктуючого трубопроводу. 

Одночасно з поданням стислого повітря і води подається напруга на електроди 7 від високово-

льтного блоку 8. При достатній напруженості поля між електродами відбувається коронний розряд, 

який збуджує іонизацію газу в ежекційній камері пристрою. Стійкість і величина коронного розря-

ду підтримується спеціальною конструкцією коронизуючого електроду у вигляді пластини з роз-

міщеними на ній голками. На відміну від відомого коронного розряду, для якого характерним є 

протікання іонізації в малій зоні зблизька коронізуючого електроду (у чохлі корони), голчаста фор-

ма електроду дозволяє розширити зону іонізації в межах усього міжелектродного (голчастого) про-

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 171 

стору. Високовольтний блок 8 автоматично регулює міру іонізації газу в ежекційній камері шляхом 

забезпечення постійного потенціалу на коронизуючому електроді. 

Промислові випробування ежекторних установок у гірничих виробках шахт Кривбасу до-

зволили встановити характер зміни концентрації пилу і газів від часу пилогазоподавлення різ-

ними засобами: за рахунок природного осадження; за допомогою вентиляторів місцевого про-

вітрювання і за рахунок продування забоїв стислим повітрям; пилоподавлення з використанням 

ежекторної установки і електроактивацією водоповітряної суміші.  

 При використанні ежекторної установки початкові концентрації пилу зменшуються в 3,5 

разів; що свідчить про ефективну коагуляцію. З результатів використання ежекторної установ-

ки дозволяє різко скоротити час на провітрювання.  

Отже, промислові випробування роботи ежекторної установки в умовах підземних вироб-

ках показало, що вона є ефективним засобом, пилогазоподавлення унаслідок чого значно пок-

ращуються умови праці гірників, а також знижуються енергетичні витрати на провітрювання і 

підвищується продуктивність праці при проведенні тупикових виробок. 

Але до недоліків ежекторної установки можемо віднести відсутність автоматичного управ-

ління. Через нерегулярність підривних робіт ежекторна установка після включення працює 

безперервно. Автором запропоновано ідею про автоматичне включення і відключення ежекто-

рної установки шляхом використання реле часу. 

Реле часу, зібрано на одному потужному кремнієвому транзисторі типу КТ814А (рис. 2).  

Замість зазначеного на схемі типу транзистора Vt1 можна використовувати КТ818 з будь-

якою буквою, а також старого типа, наприклад, П202 або П213. Установку витримки часу ви-

робляють за допомогою резисторів R1 і R2, при цьому витримки часу виходять від 1 до 60 с.  

Пристрій працює так. Після натиснення кнопки Sa1 відбувається заряд конденсатора С1 до 

величини напруги джерела живлення. Віджимання кнопки приводить до розряду конденсатора 

С1 на ланцюг, що складається з резисторів R1...R4, ділянки транзистора база-емітер і резистора 

R5. І, як видно з схеми, час розряду визначається вказаними елементами.  
Розрядний струм конденсатора, що протікає через тран-

зистор, викликає збільшення струму колектора і приводить 
до спрацьовування реле К1, контакти якого включають сиг-
нал, що сповіщає про початок встановленого інтервалу часу. 
Після встановленого інтервалу часу струм розряду конденса-
тора зменшується, що приводить до зменшення колекторного 
струму транзистора і повернення реле у вихідний стан. У 
схемі резистор R2 забезпечує витримку 1...10 з, R1 - понад 60 
с. Якщо підібрати опори, вхідних в схему резисторів, то 
можна отримати інші необхідні інтервали часу. Реле К1 типа 

РЕС-10 із струмом спрацьовування 22 мА і робоча напруга 24-36 В. Кнопка Sa1 може бути 
будь-якого типа, аби пристрій замикання контактів відповідав схемі реле. Налагодження при-
строю полягає в установці струму спрацьовування реле зміною резисторів, що входять в схему 
Перед наладкою реле роблять круглі шкали для змінних резисторів R1 і R2, на яких в процесі 
налагодження наносять часи витримок. 

Після 30 хв. часу необхідного для проведення вентиляції забою,як того вимагають правила 
безпеки [2] , пистрій вимикається. 

Висновки. Далекобійність ежекторної установки і середній діаметр крапель води визначаються 
величиною робочого тиску повітря, що поступає у форсунку, і шириною кільцевого отвору для випу-
ску води. Так, максимальна далекобійність 30-35 м і середній діаметр крапель 28-34 мкм досягаються 
при тиску в магістралі 0,6-0,7 МПа і ширині кільцевого отвору рівною 1-2 мм. 

Ежекторна установка створює електроактивований факел водоповітряної суміші негативної по-
лярності. Електроактивація водного аерозолю посилюється за рахунок коронного заряду в приймаль-
ній камері установки, що сприяє повішенню коагуляції пилу і нейтралізації шкідливих газів. 

Порівняльна оцінка сил електричного і гравітаційного тяжіння для умов пилогазоподав-
лення показала, що електричні сили перевищують гравітаційні в десятки тисяч разів. В цьому 
випадку, як показали досліди, інтенсивність коагуляції різко підвищується. 

Серед технологічних схем провітрювання виробок із застосуванням водоповітряної ежек-
торної установки (ВЕУ) найбільш ефективною і доцільною є схема із застосуванням ВЕУ і 
всмоктуючого вентилятора (ВМП), який після пилогазоподавлення перемикається на нагні-
тання повітря в тупикове виробки. 

Використання ежекторних установок для пилогазоподавлення гірничих виробких дозволяє 

 
Рис. 2. Принципова схема реле часу 
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поліпшити санітарно-гігієнічні умови праці на підземних роботах, зменшити забруднення 
шахтної атмосфери шкідливими газами і пилом, скоротити час на провітрювання виробок.  

Використання реле часу в ежекторній установці дозволяє вмикати та вимикати установку в 
заданий час,що позитивно впливає на її роботу. 
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Даны рекомендации и приведен пример разработки групповой технологии для обработки цилиндров различных 
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Буровзрывные работы остаются основным видом подготовки породы к добыче, при этом 

наиболее трудоемким процессом является бурение шпуров и скважин для размещения в них 

заряда взрывчатых веществ. Бурение осуществляется с помощью ручных, телескопных и ко-

лонковых  перфораторов, которые  используются при добыче руд черных и цветных металлов, 

при строительстве подземных сооружений. Основным производителем этих машин в Украине 

был и остается Криворожский завод горного машиностроения. В 1972-1988 гг. на заводе вы-

пускали переносные и телескопные перфораторы по многосерийному типу производства и им-

портировали их в страны Азии, Африки и Латинской Америки.  

Для изготовления переносных и телескопных перфораторов были оснащены технологиче-

ские линии, укомплектованные автоматами и полу автоматами. Выпуск отдельных видов ма-

шин достигал пяти тысяч штук в год. Колонковые перфораторы выпускались по мелкосерий-

ному типу производства на станках, расставленных по группам. В настоящее время заказы на 

отдельные виды перфораторов не превышают 300 штук в год, поэтому необходимо организо-

вать новое серийное производство, учитывающее современные многофункциональные станки.  

Цилиндры являются основной деталью перфораторов, от точности изготовления которых, 

зависит долговечность и качество работы машины. Требования к точности довольно высокие - 

отверстия изготавливаются по 7 квалитету с шероховатостью Ra 0,4-0,8, отклонение от соосно-

сти отверстий 0,01, торцовое биение обоих торцов 0,04 и их шероховатость также Ra 0,4-0,8. 

Для обеспечения соосности необходимо растачивать и шлифовать отверстия при одной уста-

новке детали, для обеспечения перпендикулярности торцов к осям отверстий их нужно подре-

зать и шлифовать одновременно с обработкой отверстий. Таким образом, для достижения 

наивысшей точности обработки, основные и вспомогательные поверхности необходимо полу-

чать при одной установке детали. 

Наружная поверхность цилиндра не обрабатывается и может служить хорошей установочной 

(технологической) базой при обработке. Современные многооперационные станки выполняют 

сверление, фрезерование и растачивание в нескольких плоскостях, в зависимости от наличия пово-

ротных и глобусных столов. Поворотный стол может повернуть деталь на 360о, а глобусный - на 

любой угол. Примером таких станков являются станки серии ИР (ИР320ПМФ4, ИР500МФ4, 

ИР800МФ4 и др.) производства России. Станки имеют магазин инструментов 30-36 штук, частоту 

                                           
.  Артамонова Д.А., Нечаев В.П., Киселев В.Н., Кассир С.Г., 2012 
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вращения шпинделя до 3000 об/мин, подачу до 2000 мм/мин., что обеспечивает высокие скорости 

обработки. Такие станки имеют относительно низкую стоимость и вполне доступны.  

Заводской технологический процесс обработки цилиндров перфораторов ПП50В1  и 

ПТ48А предусматривал использование токарных вертикальных полуавтоматов, токарно-

револьверных полуавтоматов и универсальных станков, всего 11 операций. Цилиндр перфора-

тора ПК60А изготавливался также за 11 операций с использованием универсальных станков. 

Переход на современное изготовление с использованием многооперационных станков позво-

ляет за одну установку детали обработать полностью цилиндр с выполнением всех технологиче-

ских требований. Наладка станка ИР500МФ4 на изготовление цилиндра перфоратора ПТ48А пред-

ставлена на рис. 1,2. Этот цилиндр является наиболее сложным по конструкции и выбран деталью-

лидером в группе перечисленных перфораторов. Групповая технология позволит обработать всю 

группу деталей по единому технологическому процессу, с одной наладкой в одном приспособле-

нии. При необходимости из наладки исключаются не нужные инструменты и переходы. 

На рис. 1,2 показаны основные инструменты, которые образуют поверхности, наведенные 

жирной линией. В кружочках проставлены номера поверхностей в порядке их образования.  

Пунктирные линии показывают холостые перемещения инструментов, а тонкие сплошные 

- рабочие ходы.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Наладка станка ИР500МФ4 на изготовление цилиндра перфоратора ПТ48А (операции 1-11) 
 

Здесь использованы различные инструменты: торцовые, концевые, трехсторонние и кони-

ческие фрезы; центровочные, короткие и длинные сверла; двух и однорезцовые расточные го-

ловки. Почти каждый из приведенных инструментов имеет, как минимум, по два  типоразмера. 
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Однако, из-за отсутствия места, на рисунке представлены не все инструменты и обрабатывае-

мые поверхности. 
Рис. 2. Наладка станка ИР500МФ4 

на изготовление цилиндра перфоратора 

ПТ48А (операции 12-15) 

 
Как видно из приведенной 

наладки, деталь обрабатывается 

за четыре установа с трех сторон 

полностью. Всего при обработке 

может быть использовано 22 

инструмента. Если приобрести 

эльборовые или алмазные резцы, 

то можно заменить шлифоваль-

ную обработку зеркала цилиндра на финишное алмазное растачивание, что повысит качество 

обработанной поверхности и добавит количество использованных инструментов до 25. Оправ-

ки 4 и 11 с микрометрической подачей резца позволяют получить точность отверстия Н7 с ше-

роховатостью Ra 0,4-0,8.  

Именно на этой позиции целесообразно использовать резцы из эльбора или алмаза. 

Конические насадные фрезы 5 используются для обработки фасок путем контурного фре-

зерования. Такое же фрезерование используется при образовании полости в глушителе (уста-

нов В), его можно использовать так же для черновой обработки отверстий при грубой заготов-

ке. При помощи трехсторонних фрез 7 и 12 получают кольцевые пазы для движения сжатого 

воздуха (установы  С и Д). Паз под выхлопное окно (установ С) обрабатывается фрезой 12 по 

предварительно просверленным отверстиям, ограничивающим его размеры, которые сверлятся 

на установе В (не показаны).  

Установка деталей проводится на приспособлении, которое представлено на рис. 3.  
Рис. 3. Приспособление для установки цилиндров пер-

фораторов 
 

Это приспособление пригодно для установки 

любой детали данной группы. При необходимо-

сти обработки цилиндров других перфораторов 

можно заменить призмы 3. 

Таким образом, цилиндры трех перфорато-

ров, которые изготавливаются на Криворожском 

заводе горного машиностроения по серийному 

типу производства, можно изготовить по одной 

групповой технологии на одном многоопераци-

онном станке мод. ИР500МФ4 и в одном приспо-

соблении.  

Это обеспечит максимально допустимую точность обработки, зависящую только от точности 

позиционирования узлов станка. Кроме того, точность будет обеспечиваться за счет использования 

принципов совмещения и единства баз, которые в данном случае используются напрямую. Все пе-

реустановы производятся автоматически за счет поворотного стола, а углы при сверлении глубоких 

отверстий - за счет использования глобусного поворота стола.  

Здесь приведен пример обработки цилиндров трех перфораторов, но при необходимости в 

группу можно ввести цилиндры других выпускаемых на заводе машин. Для повышения эконо-

мичности использования оборудования и оснастки заводу необходимо провести унификацию 

поверхностей и размеров цилиндров всех изготавливаемых перфораторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПУСКОВОМ,  

РАЗГОННОМ, УСТАНОВИВШЕМСЯ И ТОРМОЗНОМ РЕЖИМАХ 
 

Составлены и решены дифференциальные уравнения движения автомобиля, в результате получены аналитиче-

ские зависимости для определения зависимостей вращающего момента от времени на валу ведущих колес в период 

пуска двигателя и в начале движения автомобиля, зависимостей скорости, установившейся скорости и установивше-

гося вращающего момента от времени, пути торможения для двух режимов торможения. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В настоящее время одной 

из основных проблем теории автомобиля является углубленное изучение физических процессов 

автомобиля и его взаимодействия с внешней средой, целью которых является повышение без-

опасности как самого автомобиля, так и других субъектов дорожного движения, поэтому теоре-

тическое исследование тягово-скоростных и тормозных свойств автомобиля остается актуаль-

ной задачей.  

Анализ исследований и публикаций. Согласно исследованиям [1-4], в связи с резким уве-

личением количества автомобилей в последние годы, время установившегося движения авто-

мобиля неуклонно уменьшается по сравнению с общим временем его работы. Так, при эксплуа-

тации в современных городах, автомобили движутся равномерно лишь 15-25 % времени, разго-

няются 30-45 % и тормозят 30-40 % времени. 

Тягово-скоростные и тормозные свойства автомобиля регламентируют и оценивают систе-

мой показателей (вращающий момент двигателя, скорость, время разгона, тормозной путь и 

др.), предусмотренных международными документами, известными под названием Правила 

№68 и Правила №13, разработанных Комитетом по транспорту Европейской экономической 

комиссии ООН (ЕЭК ООН №68 и №13) и стандартами ISO, в соответствии с которыми и долж-

ны разрабатываются национальные стандарты всех стран. 

Показатели определяются в процессе испытания автомобиля в дорожных или стендовых 

условиях или посредством компьютерного моделирования его движения. Математическое мо-

делирование позволяет заменить натурные эксперименты вычислительными и значительно со-

кратить материальные и временные затраты. При математическом моделировании движения 

автомобиля целесообразно использовать стандартное программное обеспечение (MathCAD, 

MathLab и др.). Движение автомобиля, как механической системы может быть найдено в ре-

зультате решения дифференциальных уравнений [5].  

При составлении дифференциальных уравнений движения автомобиля пользуются общими 

законами динамики, общими теоремами динамики и принципами аналитической динамики, ко-

торые позволяют проанализировать влияние параметров автомобиля на характеристики движе-

ния и в конечном итоге дать оценку его тягово-скоростных и тормозных свойств в конкретных 

дорожных условиях и в разные периоды движения.  

Теории исследования движения автомобиля посвящены работы отечественных ученых: 

Н.Е. Жуковского, Е.А. Чудакова, И.Г. Пархиловского, Г.В. Зимелева, А.Б. Гредескула, Н.А. Бу-

харина, И.С. Цитовича, Н.Н. Яценко, Г.А. Смирнова, М.А. Подригало и др., а также зарубеж-

ных: A. Ridler, M. Becker, R. Eberan, A. Jante и др.  

Постановка задачи. В представленном расчетном исследовании, рассматривающим авто-

мобиль как механическую систему, ставились и решались такие задачи: 

определение зависимостей вращающего момента от времени на валу ведущих колес в пе-

риод пуска двигателя и в начале движения;  

определение зависимости скорости автомобиля от времени, установившейся скорости и 

установившегося вращающего момента; 

определение пути торможения для двух режимов торможения: с помощью двигателя и 

тормозного механизма. 

Изложение материала и результаты. Рассматриваем автомобиль как механическую систему. 

Такая механическая система состоит из кузова массы mC, передних колес массы mA, задних колес 

                                           
.  Рудь Ю.С., Радченко И.С., Неймирко С.И., 2012 
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массы mB. К валу задних колес приложен вращающий момент М. Вал задних колес жестко связан с 

колесами В. Вращающий момент M(t) определяется диффернциальным уравнением 

 321 bMb
dt

dM
b ,      а  

где b1,b2,b3,  - постоянные,  - угловая скорость вращения колес. При езде автомобиля про-

скальзывание отсутствует. 

В начальный момент (t=0) автомобиль находится в состо-

янии покоя, в этот же момент включается двигатель. Наличие 

силы трения покоя (сцепления), которая является приложен-

ной к колесам в точке D со стороны дороги, приводит к тому, 

что система начинает двигаться только через промежуток 

времени  после включения двигателя. После этого скорость 

поступательного движения автомобиля возрастает до некото-

рого установившегося значения vy. В дальнейшем через неко-

торое время производится торможение и скорость поступа-

тельного движения уменьшается до некоторой величины zvy 

(z<1, при z=0 - автомобиль останавливается).  

Путь торможения при этом равен s. 

Исходные данные для расчета: 

9,21  aCO  м; 9,12 CO  м; 8,421  bOO  м; 2,1R  м; 

10000Cm  кг; 200Am  кг; 

400Bm  кг; 5,1CHh  м. 

Составим дифференциальные уравнения, которые описывают движения автомобиля. К ко-

лесу B приложены вращающий момент M, силы тяжести gmP BB  , нормальная реакция Yк и 

сила сцепления Fсц. На колесо A действуют силы тяжести gmP AA  , реакция Yд  и сила трения 

Fт.  

Для получения дифференциальных уравнений движения воспользуемся теоремой об изме-

нении кинетической энергии в дифференциальной форме 

iNT  ,     (1)  

где Ni - мощность, определяется для всех сил и моментов, как внешних, так и внутренних. 

Составим выражения для кинетической энергии системы 
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где В и А - угловые скорости вращения колес В и А соответственно, Jo, J03 - моменты инерции 

колес относительно осей вращения. Будем считать в грубом приближении колеса однородными 

дисками радиуса R. Тогда 
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Записываем уравнения связей 
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Подставим уравнение (3) в уравнение (2) и найдем 
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Составим выражение для мощности сил и моментов в системе 

xfУ
R

M
xFMN ДT

 







  .      (5) 

В уравнении (4) находим первую производную по времени 

 
Рис. 1. Расчетная схема для исследо-

вания движения автомобиля 
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Подставляя выражения (5) и (6) в (1), получаем после сокращения на x  

ДABC fУ
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M
mmmx 
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 .      (7) 

Коэффициент трения f физически определяется состоянием дороги и шин автомобиля. 

Уравнение (7) содержит неизвестную силу Уд. Чтобы ее исключить, составим в соответ-

ствии с принципом Даламбера сумму моментов всех сил и силы инерции относительно точки О 

и приравняем ее нулю 

0 gbmФhbУRfУgamM AДДC . 

Учитывая, что xmФ C
 , получим следующее уравнение 

 fRbУgbmgamMgbmbУRfУgamMhxm ДACAДДCC  , 

или, обозначая 

fRbd   ,       (8) 

dУgbmgamMhxm ДACC  .     (9) 

Обозначим 

ABC mmmm
2

3

2

3
1  ,      (10) 

и уравнение (7) перепишем в следующем виде 

ДfУ
R

M
xm 1 .       (11)  

Из уравнений (9) и (11) исключим неизвестную силу Уд 
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Реактивный момент равен 

xRm
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x
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С учетом равенства (13) уравнение (12) принимает вид 

gbfmgafm
R

d
MxRfmhfmdm ACBC 








 

2

1
1 .    (14)  

Введем обозначения 

R

d
a 1 ; gbfmgafma AC 2 ; Rmhfmdma BC

2

1
13  ,    (15)  

и перепишем равенство (14) в следующем виде 

213 aMaxa  .       (16) 

Дифференциальное уравнение (16) описывает движение системы вдоль оси x. 

Определим зависимость крутящего момента M=M(t) в интервале от 0 до , т.е. от момента 

включения двигателя (t=0) до начала движения (t=). Наличие такого промежутка времени обу-

словлено существованием силы трения покоя FT (сцепления), приложенной к автомобилю со 

стороны дороги (схематически показанной в точке Д). После промежутка времени 0- скорость 

поступательного движения автомобиля возрастает до некоторого значения v1. 

В первом приближении можно считать, что вращающий момент, который развивает двига-

тель, определяется дифференциальным уравнением 

 321 bMb
dt

dM
b ,      (17) 
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где b1,b2,b3,   - постоянные коэффициенты,  - угловая скорость вращения ведущего вала. 

Положим в уравнении (17)   = 0 и проинтегрируем его 
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Учитывая начальное условие M(t=0)=0 находим Р 

C=b3/b2 и, следовательно 
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b
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3 .      (18) 

Условие трогания с места автомобиля записываем в виде 0x . Используя уравнение (16), 

получаем условие трогания с места для вращающего момента M>(a2/a1). 

Начальное значение момента MH, при котором система приходит в движение 

12 aaMH  .       (19) 

Определяем интервал времени  от момента включения двигателя до начала движения си-

стемы. Учитывая, что MH=M() из уравнения (18) получаем 
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Найдем зависимость скорости от времени при t<, т.е. v=v(t). Учитывая, что vx  , уравне-

ния (17) и (16) запишем в следующем виде 
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      (22) 

Из второго уравнения этой системы находим 
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a
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Продифференцируем это уравнение по t 
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a
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Подставляя равенство (23) и (24) в первое уравнение системы (22), получаем следующее 

уравнение 
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Введем следующие обозначения 
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В таком случае из равенства (25) имеем 
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2 .     (27) 

Запишем начальные условия для уравнения (27) 
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.       (28) 

Последнее условие следует из второго уравнения системы (22) при M()=MH. 

Согласно теории дифференциальных уравнений вид решения уравнения (27) зависит от от-

ношения коэффициентов n и k. 

Вычислим численные значения этих коэффициентов 
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Численный расчет показывает, что n<k. Поэтому решение уравнения (27) записываем в 

следующем виде 

21 )(
k

D
tkshAev nt    ,     (29) 

где A и  - постоянные интегрирования, 

22

1 knk  .      (30) 

Постоянные A и   определим из начальных условий, которые задаются уравнениями (28) 
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Из равенства (29) следует, что установившаяся скорость движения автомобиля определяет-

ся слагаемым D/k2 (первое слагаемое с течением времени стремится к нулю). Следовательно, 

2k

D
vy  .       (32) 

При движении с установившейся скоростью момент на валу двигателя достигает устано-

вившегося значения, которое определяется из второго уравнения системы (22), при dv/dt=0: 

1

2

a

a
MM Hy   .       (33) 

Момент M=M() на этапе разгона определяется равенством (18). 

2. Определение пути при торможении. Торможение начинается при скорости поступатель-
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ного движения v=vy и моменте M=My, а заканчивается при v=zvy, где z=00,9. При z=0 имеем 

полную остановку. 

Исследуем два режима торможения: 1-й режим - приложение тормозного момента. В этом 

режиме двигатель работает как тормоз; 2-й режим - механическое торможение. При этом мо-

мент M=const=0. 

1-й режим торможения. 

Обозначим тормозной путь через s. Для его определения составим уравнение, выражающее 

теорему об изменении кинетической энергии системы в конечной форме 

iATT  12 ,      (34) 

где T2 и T1 - начальное и конечное значение кинетической энергии соответственно, Аі - сумма 

работ внешних и внутренних сил. Вычислим эту сумму 
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Используем выражение (4) хі и последнее равенство запишем (34) в виде 
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здесь x1 и 1x  обозначает координату и скорость в момент времени t1, x2 и 2x  - такие же величи-

ны в конце торможения. Уравнение (36) содержит неизвестную УД. Для ее определения соста-

вим еще одно уравнение, которое будет содержать эту же неизвестную. Проинтегрируем выра-

жение (9) по x. Так как )2( 2xddxx   , то получаем  
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Исключив из равенства (36) и (37) интегралы, содержащие УД, получаем 
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Отметим, уравнение (38) можно получить из равенства (16), проинтегрировав его по x. 

При торможении дифференциальное уравнение для момента на валу следует записать в 

следующем виде 
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Проинтегрируем это уравнение в пределах от t1 до t 
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Умножим левую и правую часть равенства (40) на dx и проинтегрируем по x в пределах от  

x1 до x2 
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Подставим (41) в (38) 
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.   (42) 

В формуле (42) следует принять: 

x1=0 - начало торможения; x2=s - тормозной путь;  yvx 1
  - установившаяся 

скорость; )( 121 aaMM y   - момент на валу при установившейся скорости; yvx 5,02   - 

скорость в конце тормозного пути ( 02 x  при полной остановке). 

Подставим эти значения в формулу (42) и получим 
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 .      (43) 

Отсюда находим путь торможения s, т.у. путь, на котором скорость снижается до величины zvy 

  yvz
a

Rba
s  2

1

13 1


.      (44) 

2-й режим торможения. 

Уравнение для описания движения системы при втором режиме торможения можно полу-

чить из равенства (42), положив в нем коэффициент a1=0  

   122
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2
xxaxx

a
  .     (45) 

В этом уравнении принимаем: x1=0  - начало торможения; yvx 1
  - скорость в начале 

торможения; x1=s2 - путь торможения; yvzx 22   - скорость в конце торможения. 

С учетом этих обозначений из уравнения (45) находим 

  22

2

3
2 1

2
yvz

a

a
s  .     (46) 

Выводы и направление дальнейших исследований. Получены зависимости для опреде-

ления вращающего момента при пуске и разгоне автомобиля и установившегося вращающего 

момента от времени. 

Получены зависимости для определения скорости и установившейся скорости движения 

автомобиля от времени.  

Получены зависимости для определения пути торможения для двух режимов торможения: 

двигателем и тормозными механизмами. 

Данные зависимости пригодны для математического моделирования на компьютере тяго-

во-скоростных и тормозных свойств автомобиля с целью исследования проблемы безопасности 

движения и в ученом процессе при изучении общетехнических и специальных дисциплин.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТАНКА СБШ-250  

С КАНАТНО-ПОЛИСПАСТНЫМ МЕАНИЗМОМ ПОДАЧИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА   
 

Разработана динамическая и математическая модели и приведены результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований вертикальных колебаний станка СБШ-250, доказана адекватность разработанных моделей.  

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Станки шарошечного бурения со 

шпиндельным вращателем и канатно-полиспастным подающим механизмом (ВПМ) широко 

распространены при открытой добыче рудных месторождений. Существенной проблемой этих 

машин являются значительная вибрация и выходы из строя конструктивных элементов станка, 

а также превышение санитарно-гигиенических норм вибрации рабочего места оператора.  

Анализ исследований и публикаций. В работе [1] рассмотрена конструктивная модель к 

                                           
.  Громадский А.С., Горбачев Ю.Г., Громадский В.А., 2012 
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исследованию продольных колебаний бурового става станка СБШ-250, рис. 1.  

Впервые показано, что у станков шарошечного бурения со шпиндельным вращателем и ка-

натно-поли-спастным механизмом подачи бурового става амортизатором продольных колеба-

ний (АПК) бурового става изначально являются канаты напора и подъема вращателя. А также 

то, что для повышения эффективности гашения вибрации за счет АПК необходима установка 

кассет упругодемпфирующих элементов дополнительного АПК последовательно с канатами 

подачи бурового инструмента на забой. 

Однако для детальных параметрических исследований влияния на вибрационные нагрузки 

массы вращателя вместе с буровым ставом, жесткости подвески вращателя и величины демп-

фирования необходимо представление адекватной динамической и математической моделей 

колебательной системы. 

Постановка задачи. Построение динамической и математической моделей вертикальных 

колебаний станка СБШ-250, экспериментальная проверка адекватности модели. Исследование 

влияния параметров массы, жесткости и демпфирования подвески вращателя на амплитуды 

резонансных вертикальных колебаний бурового станка.   
Рис. 1. Конструктивная модель к исследованию продольных 

колебаний бурового става станка СБШ-250: 1 - общая масса М1 бу-

рового станка; 2 - упругие связи породы под башмаками передних 

горизонтирующих домкратов; 3 - упругие связи породы под башма-

ком заднего горизонтирующего домкрата; 4 - мачта станка; 5 –  

суммарная масса вращателя и бурового става (m2 = mвр+ mбс); 6 - 

буровой став; 7 - долото; 8 - упругие связи напорных канатов; 9 - 

упругие связи канатов подъема; 10 - тяги  кассет амортизатора про-

дольных колебаний дополнительного АПК; 11 - опорные крышки 

кассет дополнительного АПК; 12 - упругие элементы кассет  до-

полнительного АПК; 13 - призабойная зона скважины; 14 - породо-

разрушающие штыри; 15 Po - осевое усилие, прикладываемое к бу-

ровому ставу; 16 - F(t) динамическая сила, генерируемая долотом в 

призабойной зоне 
 

Методика исследований. При построении моделей 

использованы элементы классической теории колебаний 

[2] систем с несколькими степенями свободы, описание 

таких моделей системами  дифференциальных уравнений, решение уравнений и получение теорети-

ческих зависимостей амплитуд колебаний масс модели с учетом параметров жесткости и демпфиро-

вания.  

Параметрические исследования продольных колебаний бурового станка осуществляется 

путем составления и решения дифференциальных уравнений, описывающих вертикальные 

движения элементов эквивалентной динамической модели с двумя степенями свободы, рис. 2.  

Далее уравнения решаются относительно координат у1 и у2, которые обозначаются соответ-

ственно А1 и А2 - амплитуды колебаний общей массы станка М1 и массы вращателя вместе с 

буровым ставом m2=mвр+mбс.  

При этом:  

І - исследуется влияние массы бурового става m2 на амплитуды А1 для этого задается 4 зна-

чения m2 в зависимости от количества штанг 1-4 в буровом ставе: 5498,7, кг; 7274,9, кг; 9051,6, 

кг и 10827,7, кг.   

ІІ - исследуется влияние эквивалентного коэффициента суммарной жесткости подвески с2 

при величине ν2=0,34, причем для с2 выбирается 4 различных варианта:  

а - в работе полный комплект полиспастов, когда предварительное натяжение канатов ис-

ключает провис канатов верхних полиспастов с2= 54·106, Н/м;  

б - когда к полному комплекту полиспастов в районе вращателя присоединены четыре кас-

сеты АПК с2=25·106, Н/м; 

в - когда предварительное натяжение канатов не достаточно (такой вариант бывает часто 

при эксплуатации станка) и при бурении усилием подачи натянуты только нижние напорные 

канаты, а верхние канаты провисают и свободно болтаются с2=10·106, Н/м; 

г - когда к не полному комплекту полиспастов (нижних без верхних) присоединены четыре 

кассеты АПК с2=3,3·106, Н/м. 

ІІІ - исследуется влияние коэффициентов рассеяния энергии для штатного варианта под-
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вески вращателя, у которой жесткость с2= 54·106, Н/м, задаются различные значения ν2: 0,34; 

0,4; 0,5 и 0,6.   
Рис. 2. Эквивалентная динамическая модель к исследованию вертикальных  

колебаний станка шарошечного бурения с полиспастным вращательно-подающим 

механизмом: М1 - общая масса бурового станка вместе с мачтой; m2  - общая масса 

вращателя вместе с буровым ставом; с1 - суммарная жесткость породы под башма-

ками горизонтирующих домкратов; с1 - эквивалентная жесткость подвески вращате-

ля; ν1 - эквивалентный коэффициент рассеивания энергии колебаний породой; ν2  

эквивалентный коэффициент рассеивания энергии колебаний канатами подвески 

вращателя; F(t)  динамическая сила равная примерно 40% от величины постоянной со-

ставляющей осевого усилия подачи бурового инструмента на забой скважины [3]; у1,2   ампли-

туды вынужденных вертикальных колебаний бурового станка и вращателя 
 

Для всех вариантов (І- ІІІ) приняты одинаковые величины коэф-

фициентов суммарной жесткости породы с1= 6867·106, Н/м и рассеяния энергии колебаний 

ν1=0,63 под башмаками горизонтирующих домкратов. 

Уравнения движения, описывающие колебания масс динамической модели, рис. 2, имеют 

вид 
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где ω - круговая частота возбуждающей силы, 1/с.   

А1 программируются с помощью программы Mathcad 14.lnk, при этом круговая частота за-

дается в виде ω=2πf. Диапазон частот f задается от 0 до 70 Гц, в котором вычисляются функция 

А1(f). При этом в процессе расчета программой Mathcad изменение возбуждающей частоты 

осуществляется непрерывно, поэтому графики функций А1(f) представляют собой широкопо-

лосные спектры резонансных колебаний рамы станка, по которым оценивается динамичность 

вибрационных нагрузок бурового станка.  

Графики функций А1(f), построенные программой Mathcad для облегчения анализа накла-

дывают друг на друга в логарифмическом масштабе.  

Проверка адекватности модели осуществляется путем сравнения теоретических спектров резо-

нансных колебаний А1(f) с экспериментальными спектрами, полученными в реальных условиях бу-

рения скважины станком СБШ 250-32А в условиях карьера ГОКа «Укрмеханобр», г. Кривой Рог.  

Режим работы станка: резонансные вертикальные колебания вращателя; две тяжелые 

штанги Ø203 мм; число оборотов вращателя n2= 112 об/мин; осевое усилие подачи бурового 

става Ро=215 кН;  

Изложение материала и результаты. На рис. 3 (спектры 1,2,3,4) показано влияние сум-

марной массы m2 вращателя и буровой штанги на амплитуды колебаний А1 рамы бурового 

станка СБШ-250-32А. 

 Как видно из рис. 3 резонансные колебания А1 рамы станка с одной, двумя, тремя и че-

тырьмя штагами представляют собой широкополосные спектры с резонансными пиками в диа-

пазоне низких частота 9-16 Гц, а в диапазоне высоких частот - 46-50 Гц.  

При увеличении суммарной массы m2 низкочастотная собственная частота снижается на 1,5 

Гц на каждую ступень увеличения количества буровых штанг в буровом ставе: одна штанга - 14 

Гц; две штанги - 12,5 Гц; три штанги - 11 Гц; четыре штанги - 9,5 Гц. 
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Рис. 3. Теоретические спектры вертикальных ре-

зонансных колебаний  рамы бурового станка в зави-

симости от массы m2 вращателя вместе с буровой 

штангой, кг: 1 - 5498,7; 2 - 7274,9; 3 - 9051,6 и 4 - 

10827,7 

Низкочастотная резонансная вибрация в 

натурном эксперименте определяет макси-

мальные уровни в октавных полосе 8 Гц, а 

высокочастотная вибрация в октавной поло-

се 63 Гц, рис. 4.  
Рис. 4. Экспериментальные спектры вертикальных резонансных коле-

баний рамы бурового станка СБШ-250-32А при различных режимах работы  
 

По сравнению с нормальным режимом работы бурового 

станка в резонансном режиме максимальное вибрационное 

ускорение возросло почти в 10 раз в октавной полосе со сред-

негеометрической частотой 8 Гц. Заштыбовка скважины про-

дуктами бурения снижает резонансную вибрацию в данной ча-

стотной полосе примерно в три раза, однако уровень вибрации 

выше еще в три раза по сравнению с нормальным режимом 

работы. 

Максимумы в пиках как в теоретических расчетах, рис. 3 

(спектры 2-4), так и в натурном эксперименте, рис. 4 (спектр 2), приходятся на полосы частот 6-

12 Гц и 46-50 Гц, т.е. на октавные полосы 8 и 63 Гц.  

При этом если величину вибрационного ускорения - 0,8 м/с2 в октавной полосе 8 Гц, рис. 4, 

разделить на квадрат среднегеометрической угловой частоты ω2=(8·2·π)2=2524,06 1/с2, то рас-

четная величина амплитуды А1 получится ≈3·10-4, м. Это практически совпадает с величиной 

теоретических резонансных низкочастотных амплитуд, рис. 3 (спектры 1-4). 

Кроме того, из рис. 3 и 4 видно, что низкочастотные пики в теоретических расчетах в среднем в 

1,25 раза ниже высокочастотных, а в натурном эксперименте на 2 дБ, т.е. в 1,2 раза.   

Расхождение непревышает 1,25/1,2 =1,04, т.е. 4 %, что вполне удовлетворительно для виб-

роизиерительных трактов, включающих несколько последовательно подключенных приборов: 

акселерометр, предварительный усилитель, частотный анализатор, регистрирующий прибор, а 

также для случайных динамических процессов горных машин [3,4]. В данных работах показа-

но, что расхождение 10 % это хороший результат. Таким образом, адекватность разработанных 

динамической и математической моделей доказана. 

На рис. 5 показано влияние жесткости подвески вращателя на вертикальные резонансные 

колебания станка СБШ-250, из которого видно, что уменьшение жесткости подвески вращателя 

приводит к плавному снижению резонансных частот с 14 Гц до 2,5 Гц.  

Рис. 5. Влияние жесткости подвески 

вращателя на амплитуды резонансных вер-

тикальных колебаний бурового станка: 1- с2 

54·106 Н/м; 2- с2 25·106 Н/м;3- с2 10·106 Н/м; 

4- с2 3,3·106 Н/м 
 

С каждым шагом уменьшения 

жесткости величина снижения резо-

нансной частоты рамы увеличивает-

ся. На первом шаге на 10 %, на вто-

ром шаге на 11,5 %, на третьем шаге на 13%. Амплитуды А1 уменьшаются примерно в 2 раза на 

каждый шаг снижения жесткости  подвески вращателя во всем исследованном частотном диа-

пазоне 0-56 Гц (от 4·10-4 до 0,5·10-4, м).  

На рис. 6 показано влияние величины демпфирования подвески вращателя на спектры ко-

лебаний бурового станка.  
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Рис. 6. Влияние демпфирования под-

вески вращателя на амплитуды резонансных 

вертикальных колебаний бурового станка: 1-

ν2 0,34;  2- ν2 0,4;    3- ν2 0,5;     4-ν2 0,6 
 

Из рис. 6 видно, что низкоча-

стотные амплитуды А1 при увеличе-

нии демпфирования до ν2=0,4-0,5 

(спектры 2,3) вместо ν2=0,34 (спектр 

1) на штатном варианте снижают А1 

до 0,4 мм вместо 1,4 мм.   

При дальнейшем увеличении демпфирования до 0,6 (спектр 4) А1 увеличилась до 2,5 мм, 

т.е. более, чем в 6 раз. Это свидетельствует о том, что силы демпфирования превысили разум-

ный предел, что ухудшает качество снижения динамических нагрузок штатной подвеской вра-

щателя, которая, как было выше сказано, является надштанговым амортизатором продольных 

колебаний - АПК бурового става. 

Таким образом, разработана динамическая и математическая модели вертикальных колеба-

ний бурового станка СБШ-250. Экспериментально доказана адекватность разработанных моде-

лей, позволившая выполнить достоверные теоретические исследования влияния параметров 

подвески вращателя на амплитуды вертикальных резонансных колебаний бурового станка.      

Выводы. Разработана динамическая и математическая модели вертикальных колебаний бу-

рового станка СБШ-250.  

Экспериментально доказана адекватность разработанных моделей.  

Выполнены исследования влияния параметров подвески вращателя на амплитуды верти-

кальных резонансных колебаний бурового станка. 

Задачи дальнейших исследований. Теоретическое, экспериментальное обоснование и выбор ра-

циональных упругодемпфирующих параметров подвески вращателя - АПК бурового става.  
 

Список литературы 
 

1. Громадский В.А. Исследования механизма подачи станка шарошечного бурения, обоснование параметров 

надштангового амортизатора бурового става / Вісник Криворізького національного університету, 2012. – Вип.31. – 

С. 171-175.   

2. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний / Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1980. – 401 с. 

3. Иориш Ю.И. Виброметрия. – М.: Госиздат машиностроительной литературы, 1963. - 754 с. 
 4. Громадский А.С. Снижение динамических нагрузок карьерных экскаваторов / Монография. - Кривой Рог: 

Издательский центр КТУ, 2008. – 280 с. 

 

Рукопись поступила в редакцию 23.03.12 

УДК 621.31 
 

В.Е. МОМОТ., канд. тех. наук, доц., ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 

Н.В. ВИШНЕВСКИЙ, Днепровская ЭС ГП НЭК «Укрэнерго»  
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Проведен анализ существующих в Украине условий развития альтернативной энергетики. Рассмотрены сезон-

ные изменения режимов работы энергосистемы и солнечных электростанций. Выполнен анализ и оценка влияния 

солнечной фотоэлектрической электростанции на режимы работы энергосистемы.  
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. В 2009 г. Верховной Ра-

дой были приняты поправки к законам «Об электроэнергетике» и «Об альтернативных источ-

никах энергии», в которых был четко описан механизм формирования цены за кВт-час по «зе-

леному» тарифу. Согласно принятому законопроекту коэффициент «зеленого» тарифа на 

электроэнергию, выработанную из энергии солнечного излучения наземными объектами элект-

                                           
.  Момот В.Е., Вишневский Н.В., 2012 
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роэнергетики, является самым высоким и составляет 4,8 [1]. Внедрение солнечных электро-

станций позволит увеличить долю электроэнергии вырабатываемой возобновляемыми источ-

никами электроэнергии и увеличить энергетическую независимость Украины. В связи с посто-

янным ростом цен на энергоносители, а также недостаточным обеспечением собственными 

энергоресурсами (газ, нефть), на территории Украины необходимо внедрение альтернативных 

источников электроэнергии. Благодаря «зеленому» тарифу обеспечивается высокая экономиче-

ская привлекательность проектов по возведению солнечных электростанций. Активное внедре-

ние электростанций, использующих альтернативные источники электроэнергии, требует анали-

за влияния на режимы работы энергосистемы. 

Постановка задачи. Исследование влияния солнечных электростанций на режимы работы 

энергосистемы и определение необходимого резерва генерации электрической энергии для со-

лнечной электростанции при снижении ее КПД. 

Анализ исследований и публикаций. В настоящее время на Украине располагается круп-

нейшая солнечная электростанция  в Европе, и планируется, что рынок солнечной энергии Ук-

раины будет расти ежегодно на 90 % до 2015 года [2]. В Украине имеются все предпосылки для 

успешного развития рынка солнечной энергии: высокий показатель DNI (прямое нормальное 

излучение), высокий льготный "зеленый" тариф, возможность использовать принципы JI (сов-

местного  внедрения) в соответствии с Киотским Протоколом в отношении проектов с исполь-

зованием солнечной энергии и благоприятных положений по освобождению от налогов. К тому 

же, энергетическая стратегия Украины  предполагает достижение 20 % производства энергии 

из возобновляемых источников до 2020 года, а украинский льготный тариф в отношении альте-

рнативной энергии почти в два раза превосходит тариф некоторых членов G8 [3]. 

В связи с отсутствием на солнечных электростанциях генераторов в стандартном понима-

нии (отсутствуют вращающиеся элементы электрических машин), а также учитывая подключе-

ние кластеров солнечных батарей (через сборные преобразователи-инверторы), синхронизация 

солнечной электростанции с энергосистемой постоянна [4]. Следовательно, вопрос о наруше-

нии динамической устойчивости в традиционном понимании снимается. Переходные процессы, 

связанные с возникновением коротких замыканий на линиях выдачи мощности солнечной 

электростанции, с последующим отключением этих линий действием релейной защиты, не 

влияют на кластеры солнечной электростанции. В проектах по возведению фотоэлектрических 

электростанций осуществляется только проверка оборудования по пропускной способности, 

термической устойчивости, проверка релейной защиты и автоматики существующих подстан-

ций или сетей к которым планируется подключение. В большинстве проектных разработок от-

сутствует анализ влияния солнечных электростанций на режимы работы энергосистемы. 

Изложение материала и результаты. Развитие солнечной энергетики имеет ряд преиму-

ществ, по сравнению с традиционной энергетикой, таких как: 

неисчерпаемость (поскольку энергия солнца неограниченна); 

экобезопасность (солнечные электростанции не производят вредных выбросов); 

дешевая эксплуатация (по сравнению с атомными, тепловыми и гидроэлектростанциями 

периодические ремонты требуются значительно реже); 

автономность (возможно использование отдельно от энергосистемы). 

Кроме положительных качеств солнечные электростанции имеют и недостатки, такие как:  

малая мощность и КПД (значительно ниже чем у традиционных электростанций); 

высокая стоимость (большие объемы капиталовложений); 

зависимость от внешних факторов (снижение эффективности в случае облачности); 

значительные площади (солнечные батареи занимают большую площадь). 

Увеличение объемов вырабатываемой солнечными электростанциями энергии требует 

проведения исследований по оценке влияния солнечных электростанций на энергосистему. Для 

оценки влияния солнечных электростанций на энергосистему авторами проведен комплексный 

анализ возможных режимов работы энергосистемы с учетом сезонного изменения генерации 

солнечных электростанций. 

В основе расчетов баланса и режимов электропотребления лежат суточные графики нагру-

зки. Известно, что графики нагрузки отдельных потребителей отличаются по форме вследствие 

специфики режима потребления электроэнергии, например, многосменные промышленные 

предприятия, тяговая нагрузка, коммунально-бытовая нагрузка. При суммировании графиков 
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нагрузки отдельных потребителей эти особенности усредняются, формируя обобщенный график на-

грузки энергосистемы. В соответствии с ним устанавливаются режимы работы генерирующих стан-

ций. Повышение удельного веса жилищно-коммунальной и сельскохозяйственной нагрузок, сокра-

щение ночных смен приводит к разуплотнению 

графиков. Повышение удельного веса непре-

рывных производств, улучшение загрузки обо-

рудования приводит к уплотнению графиков. 

Качество графика нагрузки определяется возмо-

жностью энергосистемы обеспечить этот график. 

Каждая энергосистема имеет свои особенности, 

обусловленные климатическими факторами, 

электропотреблением в промышленности, во-

зможностями регулирования энергосистемой 

суточного графика с целью более равномерного 

распределения нагрузки в течение суток [5]. 

В работе энергосистемы, с точки зрения 

режимов, наиболее сложными являются часы 

прохождения максимумов нагрузки, посколько для ее покрытия требуется увеличение объемов 

генерации, наблюдается максимальная загруженность транзитных линий и трансформаторов. В 

покрытии нагрузки энергосистемы постоянную величину генерации поддерживают АЭС из-за 

своей большой инерционности, более маневренными являются ТЭС и ГЭС. Электростанции, 

использующие альтернативные (возобновляемые) источники электроэнергии, имеют перемен-

чивый характер генерации, что создает значительные трудности при формировании планов су-

точных объемов генерации. 

На основании паспортных данных солнечных батарей проведен анализ сезонной эффекти-

вности работы солнечных электростанций на территории Украины в течении суток (без учета 

перевода времени на летнее и зимнее). Результаты анализа приведены в виде графика на рис. 1. 

Для оценки режимов работы энергосистемы были использованы мгновенные значения пот-

ребляемой активной мощности в МВт за каждый час в течении суток. 

Для каждого сезона рассмотрены данные за третью среду декабря 2011 г., апреля 2012 г., 

июня 2012 г. и октября 2012 г., поскольку они наиболее полно характеризуют работу энергоси-

стемы. На основании величин потребляемой активной мощности были сформированы обоб-

щенные по сезонам суточные графики (без учета перевода времени на летнее и зимнее), приве-

дены на рис. 2. 

Анализ приведенных графиков нагрузки энергосистемы и генерации фотоэлектрических 

электростанций показал, что: 

в зимнее время потребление энергосистемы 

максимально, а генерация солнечных электро-

станций минимальна и не может участвовать в 

покрытии вечернего максимума нагрузки энер-

госистемы (1700); 

в весенний и осенний периоды потребление 

энергосистемы не имеет четко выраженного 

пика, генерация солнечных электростанций мо-

жет достигать 75-85% от номинальной и участ-

вовать в покрытии дневных полупиков нагруз-

ки, но в вечерний максимум потребления (2100) 

генерация солнечных электростанций уже нуле-

вая; 

летний период характерен наличием четко выраженного дневного максимума потребления 

энергосистемы, который полностью совпадает с максимумом генерации солнечных электро-

станций. 

Основной проблемой использования солнечных электростанций является снижение прои-

зводительности в пасмурную погоду. Поскольку КПД фотоэлектрических электростанций в 

пасмурную погоду может снижаться до 20% “рис. 3”, для недопущения возникновения дефици-

Рис. 1. График работы солнечных электростанций 

 
Рис. 2. График потребления энергосистемой 

активной мощности 
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та активной мощности возникает необходимость резервирования генерируемой мощности за 

счет ТЭС, ГЭС, ГАЭС.  

Установленная мощность внедряемых в ОЭС Украи-

ны солнечных электростанций составляет от 10 МВт 

«Радушное Солар» до 80 МВт «Охотниково». Максима-

льное влияние фотоэлектрических электростанций на-

блюдается в летний период в максимум генерации элект-

рической энергии. 

Для определения необходимых объемов маневре-

нных резервов генерации выполнены расчеты изменений 

мощности СЭС при снижении КПД. 

Рассмотрим мгновенное снижение генерируемой 

мощности вследствие ухудшения погодных условий на 

примере одной из самых мощных на территории Украины 

солнечных электростанций «Охотниково» с установленной 

мощностью 80 МВт. 

Величина необходимого резерва мощности СЭС сос-

тавляет, МВт 
2,152,095,0802,0  kээPуусPрра , 

,8,602,1595,080  PрраkээPуусPрре
 

где Ррра, МВт - расчетное значение максимальной мощности, генерируемой СЭС при макси-

мально пасмурной погоде, Руус=80, МВт - установленная мощность электростанции, kkэ =0,95, 

о.е. - коэффициент эффективности для максимума летнего периода, рис.1, 0,2 о.е. - КПД солне-

чной электростанции при максимально пасмурной погоде. 

Проведенные расчеты показали, что максимальная величина необходимого резерва генера-

ции для солнечной электростанции «Охотниково» составляет 60,8 МВт. При отсутствии элект-

рически близких источников резервной генерации, резкое снижение генерации в объеме 60,8 

МВт приведет к значительной посадке напряжения в районе и возможному отключению части 

потребителей. 

Установка солнечных электростанций наиболее «полезна» в электрически удаленных от 

источников генерации районах, поскольку позволяет разгрузить транзитные магистрали в дне-

вное время на протяжении года, но оставляет нерешенными вопросы резервирования.  
Выводы и направление дальнейших исследований. Проведенный анализ показал, что 

использование фотоэлектрических электростанций максимально эффективно в летний период, 
поскольку максимум генерации солнечных электростанций совпадает с максимумом потребле-
ния энергосистемы. Влияние солнечных электростанций в весенний и осенний периоды приб-
лизительно одинаково. Минимальное влияние наблюдается зимой.  

Основным существенным недостатком внедрения фотоэлектрических электростанций яв-
ляется отсутствие возможности участия в покрытии вечерних и ночных максимумов нагрузки, 
а также вероятность мгновенного снижения генерации до 20 % от номинальной мощности в 
случае пасмурной погоды и, как следствие, необходимость резервирования за счет ТЭС, ГЭС, 
гидроаккумулирующих электростанций. Проведенные расчеты, на примере солнечной электро-
станции «Охотниково», подтвердили необходимость резервирования СЭС. Для рассматри-
ваемой солнечной электростанции «Охотниково» максимальная величина необходимого резер-
ва генерации составила 60,8 МВт. 

При проектировании фотоэлектрических электростанций необходимо учитывать возмож-
ные мгновенные снижения генерации и предусматривать наличие резервов в объеме не менее 
76% от максимальной генерации СЭС. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ  

СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ПОЄДНАНИХ У ГРУПУ  

Запропоновано математичний апарат системи ідентифікації енергетичної моделі електроспоживача. Проведено 

оптимізацію математичних викладок для застосування в цифрових мікропроцесорних системах. Для прикладу наве-

дено процес ідентифікації групи типових промислових споживачів електроенергії. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Першою складовою 

концепції енергозбереження є глибока та якісна оцінка енергетичного стану мережі живлення 

та підключених до неї споживачів електроенергії. Функцію такої оцінки на вітчизняних підпри-

ємствах частіше за все виконують лічильники активної та реактивної енергії, які не мають змо-

ги надати вичерпну інформацію про енергетичний стан електричної мережі. Додавши до цього 

можливість використання неточних значень активної та реактивної потужностей через неви-

значеність розрахункових формул для лічильників [2] та неможливість прогнозування, ефекти-

вність такої оцінки в контексті енергозаощадження є сумнівною.  

Аналіз досліджень та публікацій. Доволі розгалужений та складний математичний апарат 

мають сучасні системи контролю та пристрої компенсації неактивних складових потужності [7]. 

Така невизначеність та складність реалізації призводить до необхідності застосування нетрадицій-

них алгоритмів контролю, обліку та компенсації неактивних складових потужності [3].  

Теоретична база для низки таких систем у вигляді алгоритму зі спрощеними функціонала-

ми розроблена [4] та практично реалізована в [5]. Значно розширити можливості згаданих сис-

тем шляхом покращення ефективності існуючих АСКОЕ та пристроїв компенсації неактивних 

складових потужності мають системи автоматичної ідентифікації типу електричного споживача. 

Постановка завдання. Головна задача системи ідентифікації - у відповідність до дослі-

джуваного об’єкту визначити еталонний об’єкт з відомою математичною структурою. Система 

ідентифікації має бути універсальною з точки зору інтеграції до існуючих пристроїв обліку, 

аналізу та компенсації неактивних складових потужності тощо. З попередньої вимоги витікає 

необхідність невтручання у технологічний процеси. Математичний апарат зазначеної системи 

повинен бути максимально простим та адаптованим до використання в цифрових пристроях.  

Викладення матеріалу та результати. Для ідентифікації системи поодинокого споживача 

пропонується використовувати сигнал струму однієї фази мережі з припущенням: коефіцієнт 

спотворення напруги мережі наближається до одиниці.  

Зведемо критерії ідентифікації до табл. 1.  

Для прийняття рішення щодо вибору найімовірнішої енергетичної моделі пропонується 

присвоїти кожному критерію ваговий коефіцієнт та, на основі останнього, обчислювати кінце-

вий параметр, за мінімумом якого обирати найімовірнішу модель  
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де M - кінцевий параметр для вибору най достовірнішого варіанту; kn - ваговий коефіцієнт від-

повідного критерію; mn - параметр, який відображає ймовірність збігу математичної моделі 

об’єкту з n-ю еталонною моделлю.  
Таблиця 1 

Назва критерію Формула для обчислення Пояснення 

Симетричність 
11 BA  , 

22 BA  , …, 

nn BA   

На графічний образ сигналу, накладається парна кількість 

прямих де, An та Bn – точки перетину прямих та форми сигна-

лу на першій та другій половинах періоду відповідно 

Критерій на осно-

ві коефіцієнту 
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Обчислюється на основі формули, адаптованої для цифрових 

систем, де Am1- амплітуда першої гармоніки сигналу, N- кіль-

кість точок дискретизації, I(n)- поточне значення струму, Kc- 

вихідне значення критерію 

                                           
.  Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С., 2012 
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Критерій на осно-

ві похідної сигна-

лу[6]  
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Являє собою нормовану середню швидкість зміни сигналу за 

час, рівний періоду напруги живлення. Піднесення в квадрат 

застосовано для зменшення впливу на результат малих змін 

сигналу , якими можуть бути завади каналу виміру. k – кіль-

кість точок виміряного сигналу  

Критерій на осно-

ві похідної з ни-

зькою частотою 

дискретизації[6] 
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Даний критерій можна порівняти з пошуком кутів на інтерп-

ретованому графічному образі. m – коефіцієнт, що показує у 

скільки разів буде зменшено крок дискретизації 

Критерій на осно-

ві площі запов-

нення прямокут-
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Графічний образ вписується до прямокутника, половина сто-

рони якого дорівнює максимальному по модулю значенню 

виміряного сигналу струму. Вісь часу ділить прямокутник на 

дві, рівні за площею, частини. s(n)- поточна частина прямоку-

тнику, Imax- максимальне значення струму, k та m- множники, 

що показують на скільки частин розділено прямокутник, I(j)- 

поточне значення струму 
 

Для обчислення критерію mn пропонується використовувати відносну похибку між значен-

нями, обчисленими за наведеними критеріями та еталонними значеннями кожної моделі 

  ennenn pppm  ,      (2) 

де pen - еталонний параметр; pn - досліджуваний параметр. 

У такому разі, найбільш достовірному критерію відповідатиме мінімальне значення змінної М 

Z=Mmin,      (3) 

де Z - результат ідентифікації системи. 

Наведемо приклад ідентифікації групи споживачів електроенергії з припущенням : споживачі 

є трифазними перетворювальними пристроями (ПП), що працюють з одним кутом керування. 

Зазначимо також, що ідентифікація споживачів електричної енергії, поєднаних у групу є досить 

нетривіальною задачею та у загальному випадку потребує додаткових заходів втручання в мере-

жу. Нижченаиведений приклад є частковим випадком складної топології мережі, задачу іденти-

фікації якої вдало вирішує приведений математичний апарат. Зведемо вихідні дані до табл. 2. 
Таблиця 2 

 

 Перша група моделей у базі даних приладу Друга група моделей у базі даних приладу 

Математичний 

опис моделей 

Is1(t)= In1(t)+In2(t) 

Is2(t)= In1(t)+0,4In2(t) 

Is3(t)= 0,5In1(t)+In2(t) 

Is4(t)= In3(t)+In1(t)+In2(t) 

Is2(t)= In3(t)+0,4In1(t)+0,8In2(t) 

Is6(t)= 0,5In3(t)+0,8In1(t)+In2(t) 

Форма фазного 

струму 

  
 

де Isn(t) - сумарний струм досліджуваної мережі; In1(t) - струм мостової схеми випрямлення; 

In2(t) - струм нульової схеми випрямлення; In3(t) - струм активного споживача. 
Таблиця 3 

Струм 

спожива-

ча 

Коефіцієнт 

спотворення 

Оцінка на 

основі похі-

дної 

Оцінка на основі похідної з 

низькою частотою дискре-

тизації 

Оцінка на основі 

площі заповнення 

Критерій M для 

прикладу, зображе-

ному на рис. 1 

Is1(t)  0,954 4,096 4,096 7,355 3,498 

Is2(t) 0,913 4,233 4,233 7,088 1,689 

Is3(t) 0,968 3,316 3,316 7,905 19,023 

vIs4(t) 0,98 8,233 5,223 7,377 17,841 

Is5(t) 0,973 5,487 4,485 7,482 8,149 

Is6(t) 0,968 8,937 5,667 7,009 20,614 
 

У наведеній табл. 3 обраховано еталонні критерії для ідентифікації топологій мереж, стру-
ми яких представлено в табл. 1. 

Для прикладу ідентифікації, використаємо сигнал трифазної мостової та нульової схем ви-
прямлення (рис. 1) на який додатково діють завади. Формула, що описує невідомий сигнал: 
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)7sin(20)(7,0)()(
21
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 .    (4) 

Рис. 1.  Сигнал струму невідомої моделі 
 

Відповідно, приймаємо сигнал Iss(t) невідомим 

для системи, обчислюємо його за наведеними вище 

критеріями та порівнюємо з еталонними параметра-

ми, зведеними у табл. 3. Останній стовпчик є резуль-

татом порівняння моделі сигналу з еталонними мо-

делями. Як бачимо, мінімальне значення критерію М 

відповідає еталонному параметру Is2(t) , який у свою 

чергу відповідає роботі трифазної мостової та нульової схем випрямлення, при чому пристрій 

мостової схеми випрямлення більше завантажує мережу. Іншими словами, за результатами іде-

нтифікації струм приладу, що описано у виразі (4) більше співпадає зі струмом Is2(t) . Відповід-

но, ідентифікацію вважаємо успішною. 

Висновки. Запропоновану систему ідентифікації можна інтегрувати до систем нетрадиційного 

технічного контролю та обліку енергопоказників, у конкретному випадку до системи, описаної у [5]. 

Дана система ідентифікації знімає з користувача необхідність попереднього вводу енергетичної мо-

делі споживача електроенергії. Також, зазначену систему ідентифікації можна використовувати в 

пристроях компенсації неактивних складових потужності, наприклад, у системах активної фільтрації. 

У такому випадку вимоги до цифрової системи активного фільтру будуть значно нижчими, ніж вимо-

ги до сучасних систем розглянутих у [1]. За успішної ідентифікації енергетичної моделі споживача, 

задача пристрою активної фільтрації зводиться до вибору з бази даних та генерації до мережі необ-

хідної форми струму (напруги). Необхідність обчислення миттєвих значень складових потужності 

або гармонічного спектру в такому разі відпадає. 

Система ідентифікації має відносно низьку чутливість до завад у каналі виміру. Прийняв-

ши до уваги факт необхідності отримувати коректну форму сигналу та відсутність необхідності 

у точному вимірі абсолютного значення можна зробити висновок про можливість використання 

відносно дешевих датчиків струму. Також до переваг системи можна віднести відсутність не-

обхідності у вимірі напруги та відсутність втручання до роботи силового навантаження. 
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У багатьох галузях промисловості, насамперед в будівельній та металургійній, є необхідність в використанні рі-

зного роду дробарного обладнання. У даній статті наведено аналіз існуючих пристроїв для дроблення та змелення 

матеріалу як об’єктів керування. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Цілком природно, що 

при вирішенні питання про оптимальний ступінь збагачення залізних руд потрібно виходити з 

техніко-економічних міркувань. По мірі підвищення вимог до вмісту заліза в концентратах зро-

стають витрати на збагачення руд. Виходячи з цього постає необхідність в неперервному вдос-

коналенні технології дроблення. 

Аналіз досліджень і публікацій. У роботі [1] описано основне обладнання, що використо-

вують на збагачувальних фабриках. У роботі [2] в деякій мірі наведено характеристику дробар-

ного агрегату як об’єкту керування. Але наведений в літературі матеріал не охоплює сучасних ме-

тодів подрібнення та змелення, таких як УЗ методи та метод електрогідравлічного подрібнення. 

Отже, з приведеного можна дійти висновку, що в даний час актуальними є питання щодо 

керування засобами дезінтеграції. 

Постановка завдання. Метою даної статті є огляд використовуваних видів дробарного об-

ладнання та аналіз використовуваних методів контролю гранскладу матеріалу. 

Викладення матеріалу та результати. Характеристика дробарного устаткування та про-

цесу дроблення. Одним з основних показників дробарних машин є ступінь подрібнення 

i=Dсер/dсер, де Dсер - середньозважений розмір шматка вихідного матеріалу; dсер - середньозва-

жений шматок кінцевого (готового) продукту. 

Ступінь подрібнення залежить від конструкції дробильної машини, фізико-механічних вла-

стивостей кам'яної породи, що була перероблена, і абсолютної величини шматків. Зі збільшен-

ням ступеня здрібнювання продуктивність дробильних машин знижується, а витрата енергії 

зростає. Кожній конструкції дробильної машини при максимальній продуктивності відповідає 

оптимальний ступінь подрібнення: так, для щокових і конусних дробарок великого дроблення 

i=3-5. Коли потрібний більший ступінь подрібнення, дроблення здійснюють у кілька стадій, 

тобто послідовно встановлюють ряд дробарних машин, різних за конструкцією та технічними 

характеристиками. При цьому поступово переходять від великого до середнього й потім дріб-

ного дроблення з таким розрахунком, щоб ефективність дроблення на наступних стадіях була 

вище, а витрати енергії менше. 

Процес дроблення відрізняється високим рівнем витрати енергії та швидким зношуванням де-

талей машин, що знаходяться у зіткненні із материалом, що дробиться. Такі деталі виготовляють 

здебільшого з дорогих легованих сталей. Перед дробленням з вихідного матеріалу варто видаляти 

фракції готового продукту, тому що, розподіляючись між більш великими шматками, вони підви-

щують пружність маси, що подрібнюється. При переробці нерудних будівельних матеріалів ма-

шини можуть працювати за відкритим та замкненим циклах. 

При дробленні за відкритим циклом матеріал проходить через дробильну машину тільки 

один раз, при цьому шматки кінцевого продукту виходять неоднаковими за величиною. 

При дробленні за замкнутим циклом великі фракції матеріалу, що залишився на ситі, після 

сортування повертаються на повторне дроблення. Через те, що матеріал неодноразово прохо-

дить через дробарну машину, то навантаження (циркуляційне) на неї збільшується, однак ма-

шина працює продуктивніше, ніж при відкритому циклі, і на виході дає більш рівномірний 

продукт. При замкненому циклі дроблення матеріал не переподрібнюється й зменшуються ви-

трати енергії, а також зношування робочих органів машини. Недолік замкненого циклу дроб-

лення полягає в тому, що зі зростанням числа машин і транспортуючих механізмів збільшують-

ся висота будинків і капітальні витрати. Застосовуються одностадійні, двухстадійні, трьохста-

дійні й рідше чотирьохстадійні схеми дроблення. При визначенні числа стадій дроблення варто 

враховувати потужність підприємства, розміри шматків вихідного й кінцевого продукту, а та-

кож конструкції дробарок. 

Основними способами дроблення, що здійснюються робочими органами дробарних машин, 

є роздавлювання (стискання), удар, стирання й розколювання. Часто ці способи сполучають 

одне з одним, наприклад роздавлювання з ударом, удар зі стиранням і т.ін., при цьому комбі-

нуються дії сил згинаючих, що зрізують і розривають [3]. 

Характеристика як ОУ 

Основним вхідним параметром, що визначає якісну сторону роботи дробарки, є грануломе-

тричний склад дробленого продукту (dcеp або відносний вихід фракцій і). Зміна гранулометри-

чного складу значно впливає в подальшому на процес подрібнення. 

В якості вихідних (регульованих) параметрів процесу розглядають також продуктивність 
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дробарки Qвих та споживану активну потужність електроприводу N. 

Вхідними параметрами процесу є (рис. 1): 

частота качань щоки (для щокової дробарки) або час-

тота обертання конусу (для конусної дробарки) nдр (кіль-

кість качань/хв); 

продуктивність рудного живлення Qвх (т/ч); 

положення органу, що регулює розмір вихідної щі-

лини дробарки Sщ (мм) або аналогічних випускних при-

строїв; 

гранулометричний склад вхідного матеріалу dвх; 

міцність матеріалу ; 

розмір розвантажувальної щілини h. 

Регулюючі впливи Qвх та h, інші вхідні параметри - збурюючі. 

Найбільш ефективним керуючим впливом процесу дроблення є величина розвантажуваль-

ної щілини. 

До збурюючих параметрів відносять: 

вміст контрольованого класу крупності в руді, що поступає на вхід аг (%); 

фізичні властивості руди: тріщинуватість, твердість, розколюваність ; 

вологість руди W (%); 

наявність глинистих включень Г, та ін. 

До збурюючих параметрів також відносять перешкоди F(t): старіння обладнання, зношення 

футерувальних плит, зношення розвантажувальної щілини дробарки та ін. 

До вихідних показників відносять (рис.1): 

продуктивність дробарки за дробленим продуктом Qг (т/ч); 

Вміст контрольного класу крупності в продукті 

дроблення аг.д. (%); 

споживана електродвигуном приводу дробалки 

активна потужність Р (кВт); 

рівень руди в робочій зоні дробарки h (мм). 
Способи дроблення та змелення 

У машині, залежно від призначення та принципу 

дії можуть використовуватися такі види навантажень [4]: роздавлювання (рис. 1а); удар (рис. 1б); 

розколювання (рис. 1в); залом (рис. 1г); стирання (рис. 1д); ультразвукові методи, що засновані на 

явищі кавітації. 

У більшості випадків навантаження різного роду діють одночасно (роздавлювання та істи-

рання, удар та стирання і т.ін.). Необхідність використання різних видів навантаження, а також 

різних за принципом дії та габаритним розмірам машин пов’язана з різномаїттям властивостей і 

розмірів матеріалів, що подрібнюються, а також з різними вимогами щодо крупності готового 

продукту. До машин, що застосовують для цих процесів, відносять дробарки і млини. 

За принципом дії дробарки 

поділяють на чотири основні 

типи [4]: щокові (рис. 2а); ко-

нусні (рис. 2б); валкові (рис 

2в); молоткові (рис. 2г); ротор-

ні (рис. 2д). 

Щокові дробарки призна-

чено для крупного та середнього дроблення. Матеріал в них підлягає здавлюванню. Конусні 

дробарки застосовуються для переробки матеріалу на всіх стадіях дроблення. У них матеріал 

підлягає здавлюванню і частково залому. Валкові дробарки використовують, в основному, для 

дрібного дроблення. Матеріал роздавлюється між двома валками, що обертаються назустріч 

один одному. Роторні дробарки служать для дроблення всіх видів. Матеріал у них подрібню-

ється ударами шарнірно підвішенних молотів або жорстко закріплених на роторі бил, а також 

за рахунок ударів матеріалу о поверхню статора або відбійних плит. 

Для меління матеріалів застосовують млини [4]:  

барабанні - з барабаном, що обертається (рис. 3а) або вібрує (рис. 3б); середньохідні (рис. 3г); 

 
Рис. 1. Схема дробарного агрегату 

як об’єкта керування 

 
Рис. 2. Схеми методів подрібнення 

 
Рис. 3. Схеми дробарок 
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ударні (рис. 3д); струминні (рис. 3е). 

Агрегати для молоття також поділяють на млини з вільними і закріпленими молольними 

тілами та без них, рис. 4. 

Відцентрові дробарки 

Окрім дробарок основних типів, застосовують 

також відцентрові дробарки (рис. 5), в яких частин-

ки вихідного матеріалу розганяються відцентрови-

ми силами та викидуються в камеру дроблення [5]. 

Висока кінетична енергія частинок забезпечує їх 

руйнування при ударі об статичну поверхню - фу-

теровку дробарки, що може бути виконана у вигля-

ді броні (руйнування «камінь-метал») або самофу-

теровки матеріалу («камінь-камінь»). Основним 

елементом відцентрової дробарки є повітряний 

опорний вузол («газостатична опора»), що предста-

вляє собою елементи, що розсуваються під впливом високого гідравлічного тиску повітряного 

потоку та формують «газовий підшипник». На динамічній частині вузла закріплено прискорю-

вач та шток кріплення карданного валу, що передає обертальний рух системі «ротор-приско-рювач». 

У газостатичній опорі відсутні сили тертя та вібрація та механічна взаємодія агрегатів, що дозволяє 

створити самобалансовану систему робочого органу дробарки «статор-ротор-прискорювач» (1,2,3). 

Тиск, необхідний дл підняття ротоору, створюється вентилятором виского тиску 4. 

Електрогідравлічний (ЕГ) спосіб дроблення 

За останній час велике розповсюдження отримали електрофізичні методи обробки матеріа-

лів [6]. До їх числа відносяться також технологічні прийоми, що засновані на застосуванні еле-

ктрогідравлічного ефекту. В результаті високовольтного розряду, що проходить в рідині, вини-

кає комплекс явищ: дарні хвилі, кавітаційні процеси, ультразвукові випромінювання. Іскровий 

розряд в рідині представляє собо. один зі способів перетворення елекричної енергії в механічну 

з достатньо високим ККД. Одним з варіантів можливого застосування цього явища є дроблення 

гірських порід. 

ЕГ спосіб дроблення вирішує проблему обмеження міцнісних характеристик інструменту. 

Матеріал подрібнюється за рахунок дії ударних хвиль [7]. Матеріал завантажується безпосере-

дньо в камеру-дробарку (рис. 6). ЕГ-процес за-

безпечує: 

подрібнення частинок твердого матеріалу 

до 1 мкм; 

отримання гострих необкочених граней, що 

необхідні в певних галузях виробництва; 

високу хімічну чистоту продукту, що под-

рібнюється, за рахунок застосування води як 

робочого інструменту. 
Рис. 6. Камера-дробарка для ЕГ-

методу 
 

УЗ методи змелення. Ок-

рім традиційних (класичних) 

методів змелення також засто-

совують методи ультразвукового (УЗ) мокрого млива матеріалу [8]. Для 

отримання тонких суспензій УЗ має багато пе- реваг, у порівнянні з облад-

нанням, що його застосовують для змешення розміру частинок (наприклад, 

шарові, дискові, струминні млини та ін.). За допомогою УЗ обладнання 

можливо проводити змелення матеріалу, що має високий рівень в’язкості 

та концентрації. УЗ подрібнення особливо підходить для обробки матеріалів мікронного та на-

но-розміру. 

Ефект змелення частинок заснований на явищі інтенсивної УЗ кавітації. Суть його в насту-

пному: при інтенсивній обробці матеріалу ультразвуковими хвилями вони приводять до чергу-

вання циклів високого та низького тиску. Під час циклу низького тиску УЗ хвилі створюють 

 
Рис. 4. Схеми млинів 

 
Рис. 5. Відцентрова дробарка 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 195 

дрібні пухирці вакууму, що лускаються під час циклу високого тиску. 

УЗ пристрої складаються з двох елементів, що контактують з матеріалом, що змелюється: 

титановий хвилевід та проточна кювета з неіржавкої сталі. 

Найвищої продуктивності технологічних процесів можна досягти лише при широкому за-

стосуванні систем автоматичного керування. Для кожного виду технологічного процесу розро-

блені алгоритми та регулятори. Однак, незалежно від виду обладнання та процесу дезінтеграції 

суттєвою є зміна параметрів як обладнання, так і властивостей матеріалу у широких межах. 

При цьому властивості матеріалу змінюються за нестаціонарними випадковими законами. Як 

відомо традиційний підхід до автоматизації таких процесів полягає у створенні математичних 

моделей об’єктів керування та на їх основі регуляторів. Однак визначення структури моделі та 

її параметрів за вказаних умов класичними методами дуже складно. Спроби впровадження ней-

ротехнологій для створення регуляторів динамічних  процесів, параметри яких змінюються у 

широких межах, часто призводить до необхідності навчання мережі на послідовності навчаю-

чих дій. Кількість таких дій від кількох десятків до кількох тисяч. За час поки нейромережа на-

вчається параметри та навіть структура процесу або виробничого механізму, особливу у випад-

ках, що розглядаються у даній роботі, можуть змінитися настільки, що нейрорегуляторам буде 

необхідно перенавчатись. Крім того, проблема вибору виду нейронів, структури нейромережі 

та її стійкості на даний час є невирішеними. Це не означає, що нейротехнології не спроможні 

вирішувати інші задачі. Відомі результати впровадження цих технологій для розв’язання різних 

задач керування, але що стосується керування динамічними системами, наводяться лише окре-

мі випадки керування динамічними процесами. Але як працює нейрорегулятор динамічного 

об’єкту у разі зміни параметрів у широких межах, як правило, не наводиться. 

Це спонукає до пошуку інших підходів що до створення систем керування процесами, що 

змінюють свої параметри у широких межах, не потребують великих витрат на навчання та опе-

ративно враховують зміни структури та параметрів процесу.  

Концепція дуального керування [9, 10, 11] може дати альтернативне вирішення. Ця конце-

пція полягає у постійному оновленні моделі об’єкта керування, об’єднує процес навчання та 

керування. Що особливо важливо, у процесі керування не відбувається втручання у сам процес 

для перенавчання, що сприяє усуненню недолік нейромережевих технологій що до керування 

динамічними процесами, параметри та структура яких змінюється у широких межах. 

Висновки. 1. Наявність достатньо великої кількості різних типів обладнання для дезінтег-

рації мінералів свідчить про те, що кожний вид матеріалу вимагає відповідної конструкції дез-

інтегратора та системи його керування. 

2. Велика кількість збурень, що впливають на якість кінцевого продукту призводять до не-

обхідності створення систем керування процесами, що враховують вплив збурень без їх безпо-

середнього вимірювання та постійного налагодження регуляторів. 

3. Одним з напрямків до вирішення задачі створення систем керування, що не потребують 

втручання у технологічний процес та налагодження регуляторів є використання концепції дуа-

льного керування. 
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НЕЙРОРЕГУЛЯТОР ЧИ ДУАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР? 
 

Останнім часом в автоматизації як промислових, так і не промислових процесів дуже часто почали 

використовуват нейрорегулятори. Однак почали вводити таке поняття як дуальне керування, що також набирає 

обертів в автоматизації процесів. У роботі наведено огляд основних функцій нейрорегуляторів і дуальних 

регуляторів та їхні сфери оптимального застосування. 
 

Мета роботи. Надати теоретичні відомості з питання особливостей нейрорегуляторів та 

дуальних регуляторів у загальному вигляді, визначити їх основні сфери застосування в науці та 

техніці та визначити їх переваги один над одним та висвітити їх недоліки. 

Викладення матеріалу. В останні кілька років ми спостерігаємо вибух інтересу до ней-

ронних мереж, які успішно застосовуються у всіляких областях - бізнесі, медицині, техніці, ге-

ології , фізиці. Нейронні мережі ввійшли в практику скрізь, де потрібно вирішувати завдання 

прогнозування, класифікації або керування. Такий вражаючий успіх визначається декількома 

причинами: 

Багаті можливості. Нейронні мережі - винятково потужний метод моделювання, що до-

зволяє відтворювати надзвичайно складні залежності. Зокрема, нейронні мережі нелінійні по 

своїй природі. Протягом багатьох років лінійне моделювання було основним методом моделю-

вання в більшості областей, оскільки для нього добре розроблені процедури оптимізації. У за-

вданнях, де лінійна апроксимація незадовільна (а таких досить багато), лінійні моделі працю-

ють погано. 

Простота у використанні. Нейронні мережі вчаться на прикладах. Користувач нейронної 

мережі підбирає представницькі дані, а потім запускає алгоритм навчання, що автоматично 

сприймає структуру даних. При цьому від користувача, звичайно, потрібно якийсь набір еврис-

тичних знань про те, як варто відбирати й підготовляти дані, вибирати потрібну архітектуру 

мережі й інтерпретувати результати. 

Незважаючи на різноманітність видів нейронних мереж [1] та розв'язуваних ними приклад-

них завдань, математичні моделі на основі нейронних мереж будуються за загальним алгорит-

мом: підготовка вхідних даних, вибір виду та архітектури мережі, навчання мережі, аналіз точ-

ності та інтерпретація результату.  

Відомо, що на адекватність нейромережевої моделі перш за всі впливає співвідношення об-

сягу вхідних даних та кількості параметрів моделі, яка виражається формулою 

N =W/e ,         (1) 

де N - розмір навчальної вибірки; W - число вагових коефіцієнтів; e - точність моделі. 

Стандартним підходом для забезпечення необхідної точності моделі згідно з (1) є змен-

шення розмірності задачі. Найчастіше для цього використовують метод головних компонент, 

що дозволяє розв'язати одразу декілька завдань: по-перше, виконується ортогоналізація векто-

рів входу, що виключає їх взаємну кореляцію; по-друге, виконується впорядкування векторів 

навчальної множини так, щоб вектори, що охоплюють великий діапазон значень, були перши-

ми (головні компоненти); по-третє, видаляються вектори, діапазон значень яких незначний. 

Використання нейронних мереж, як показано в [2,3], дозволяє не тільки прогнозувати  стан тех-

нологічного об’єкта, але й розв’язувати задачу оптимального управління шляхом  створення адаптив-

ної системи управління (СУ) на основі нейроконтролера (НК) зі здатністю до навчання (рис. 1). 

                                           
.  Жосан А.А., Кірсань Є.С., 2012 
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Отже, споконвік стратегічна 

перевага нейромережевої системи 

керування складається в їхній ада-

птивності, що базується на здатно-

сті нейрорегулятора самостійно 

підбудовуватися під зміни, що ві-

дбуваються із часом, у структурі й 

параметрах об’єкта управління 

(ОУ) - або в реальному часі, у те-

мпі процесу керування, або асинхронно, у темпі змін, що відслідковують ОУ або зовнішнього 

середовища. 

Рішення цього досить непростого завдання забезпечується наявністю в складі нейромере-

жевої системи керування блоку або алгоритму навчання, що забезпечує первісне настроювання 

нейрорегулятора, і потім його перенастроювання в ході роботи нейромережевої системи керу-

вання. 

Нейромережі найбільше пристосовані до рішення широкого кола завдань [4], так чи інакше 

пов'язаних з обробкою образів. Список типових постановок завдань для нейромереж: 

Апроксимація функцій по набору точок (регресія) 

Класифікація даних по заданому набору класів 

Кластеризація даних з виявленням заздалегідь невідомих класів-прототипів 

Стиск інформації 

Відновлення втрачених даних 

Асоціативна пам'ять 

Оптимізація, оптимальне керування  

Напевно, у кожній предметній області при найближчому розгляді можна знайти постанов-

ки нейромережевих завдань. Список областей, де рішення такого роду завдань має практичне 

значення вже зараз, наведено нижче. 

Економіка й бізнес: пророкування ринків, автоматичний ділінг, оцінка ризику неповернен-

ня кредитів, пророкування банкрутств, оцінка вартості нерухомості, виявлення пері- і недооці-

нених компаній, автоматичне рейтингування, оптимізація портфелів, оптимізація товарних і 

грошових потоків, автоматичне зчитування чеків і форм, безпека транзакцій по пластикових 

картках.  

Медицина: обробка медичних зображень, моніторинг стану пацієнтів, діагностика, фактор-

ний аналіз ефективності лікування, очищення показань приладів від шумів.  

Авіоника: ті, яких навчають, автопілоти, розпізнавання сигналів радарів, адаптивне пілоту-

вання сильно ушкодженого літака.  

Зв'язок: стиск відео-інформації, швидке кодування-декодування, оптимізація стільникових 

мереж і схем маршрутизації пакетів.  

Інтернет: асоціативний пошук інформації, електронні секретарі й агенти користувача в 

мережі, фільтрація інформації в push-системах, колаборативна фільтрація, рубрикація новиних 

стрічок, адресна реклама, адресний маркетинг для електронної торгівлі.  

Автоматизація виробництва: оптимізація режимів виробничого процесу, комплексна діаг-

ностика якості продукції (ультразвук, оптика, гамма-випромінювання), моніторинг і візуаліза-

ція багатомірної диспетчерської інформації, попередження аварійних ситуацій, робототехніка.  

Один із прикладів Ford Motors Company впровадила в себе нейросистему для діагностики дви-

гунів після невдалих спроб побудувати експертну систему. 

Політичні технології: аналіз і узагальнення соціологічних опитувань, пророкування дина-

міки рейтингів, виявлення значимих факторів, об'єктивна кластеризація електорату, візуалізація 

соціальної динаміки населення.  

Безпека й охоронні системи: системи ідентифікації особистості, розпізнавання голосу, осіб 

у юрбі, розпізнавання автомобільних номерів, аналіз аэро-космических знімків, моніторинг ін-

формаційних потоків, виявлення підробок. Багато банків використають нейросети для виявлен-

ня підробок чеків  

Введення й обробка інформації: Обробка рукописних чеків, розпізнавання підписів, відбит-

ків пальців і голосу. Уведення в комп'ютер фінансових і податкових документів.  

 
Рис. 1. Загальна схема системи управління з нейроконтролером 
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У першому випадку вони застосовуються для розпізнавання не тільки кількості товарів і 

їхньої вартості, але також і формату документа. У випадку податкових декларацій розпіз-

наються фіскальні коди й суми податків.  

Геологорозвідка: аналіз сейсмічних даних, асоціативні методики пошуку корисних копалин, оці-

нка ресурсів родовищ. Нейросети використаються фірмою Amoco для виділення характерних піків у 

показаннях сейсмічних датчиків. Надійність розпізнавання піків - 95% по кожній сейсмо-линии. У 

порівнянні з ручною обробкою швидкість аналізу даних збільшилася в 8 разів.  

Термін «дуальне керування» був введений А.А. Фельдбаумом наприкінці 50-х рр., і означає 

можливість вивчати властивості об'єкта за даними нормального функціонування й відразу ви-

користовувати отримані знання для безпосереднього керування. Разом з ідеєю екстремального 

регулювання при випадкових сигналах пошуку. Ідея дуального керування відкрила цілий на-

прямок робіт в області теорії автоматичного керування, ідентифікації, навчання (Первозванс-

кий А. А., 1962; Райбман Н. С., Чадеев В. М., 1966; Медведєв Г. А., Тарасенко В. П., 1967; 

Цыпкин ЯЗ., 1968: Ядыкин И.Б., 1979). 

Більш точне трактування терміну дуальне керування означає [5] форму 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 рі-

вняння руху об'єкта, а також немає початкової інформації, достатньої для того, щоб зазда-

легідь розрахувати оптимальний закон керування. Окремі риси дуального керування можна 

знайти в системах різних класів. 

Керування будь-яким об'єктом або процесом є цілеспрямований вплив на нього з метою 

встановлення необхідних станів об'єкта, зміни його стану в необхідному напрямку або втри-

мання в заданому постійному стані. Керування об'єктами, різними по своїй природі (соці-

ально-економічними, технічними, біологічними), має на увазі використання концептуально за-

гальних принципів, що включають наявність інформації про:  

кінцевої мети керування;  

початкових умовах функціонування об'єкта;  

його внутрішній структурі;  

зовнішньому середовищу. 

У системах автоматичного керування інформація про об'єкт керування складається з інфо-

рмації, що визначає залежність вихідної величини від керуючого впливу, інформації про стан 

об'єкта, інформації про збурювання або перешкоду, що діє на об'єкт, інформації про вплив, що 

задає, і меті керування. У системах з повною інформацією до початку функціонування є вся 

апріорна інформація, а поточну інформацію керуючий пристрій одержує по ланцюзі зворотного 

зв'язка в процесі роботи системи. У системах з неповною інформацією апріорно відомі не самі 

впливи, а лише статистичні характеристики випадкових вхідних впливів. Принцип дії цих сис-

тем полягає в тому, що вони накопичують відсутню інформацію вже під час роботи. Подібні 

системи одержали назву оптимальних систем з незалежним нагромадженням інформації через 

те, що процес нагромадження не залежить від алгоритму керуючого пристрою. У системі дуа-

льне керування передбачається активне вивчення випадковим образом характеристик, що змі-

нюються, об'єкта керування. При цьому на вхід об'єкта подаються «вивчаючі» впливи, а реакція 

об'єкта аналізується керуючим пристроєм. Керуючі впливи використаються не тільки для керу-

вання об'єктом, але одночасно також і для його вивчення. 

Розглянемо загальну схему дуального керування (рис. 2) [6] дозволять виділити характерні 

етапи обробки даних, одержуваних у процесі контролю й виміру стану діючого об'єкта, і їх на-

ступної інтелектуальної обробки з метою підвищення якості роботи об'єкта, а також для побу-

дови оцінної нелінійної динамічної моделі еволюції керованого об'єкта. 

Підключення до 

об’єкту

Накопичення 

даних

Ідентифікація по 

накопленим 

даним

Визначення і 

видача 

керуючого впливу

Оптимізація 

стратегії

Тут потрібна кількісна оцінка результатів обробки реалізацій обмеженої довжини в умовах 

випадкових впливів і перешкод  

Рис. 2. Загальна схема дуального керування 
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Конструктивне рішення завдання дуального керування, вибору його режимів і оптимізації 

вимагає урахування обставин: 

можлива наявність динаміки в об'єкті керування, що працює в реальному масштабі часу; 

випадковий характер вхідних впливів і перешкод: 

істотно обмежений інтервал спостереження деякої приватної реалізації сигналів на вході й 

на виході об'єкта: 

необхідність одержання об'єктивних кількісних характеристик точності досягнутих рішень; 

вплив досяжних параметрів точності оцінок, пов'язаних з вивченням поточних характерис-

тик об'єкта за даними його нормального функціонування, на результуючу ефективність дуаль-

ного керування. 

У фізиці також використовується поняття дуальності. Найпростіше зрозуміти дуальність 

між кристалом і газом [7]. 

Розглянемо кристал при дуже низькій температурі. Атоми майже не коливаються, лише іноді те 

отут, те там пробігає слабенька хвиля колективного коливання - фонон. Таких фононів дуже мало, 

їхня концентрація низька, тому весь кристал у цілому можна уявити собі як дуже розріджений газ 

фононів, причому для цього газу можна теж увести свою абстрактну температуру. 

Глянувши під іншим кутом, ми замість кристала при низькій температурі побачили газ якихось 

об'єктів при високій температурі. Тобто. дуальність зв'язує дві протилежних межі однієї й тієї ж 

теорії (атомістичної теорії будови речовини, можливо, зі зміненим законом взаємодії). 

У математиці також широко використовуэться поняття дуальності [8]. У середині 1980-х 

років теоретики дійшли висновкуу, що суперсиметрія, що є центральною ланкою теорії струн, 

може бути включена в неї не одним, а п'ятьма різними способами, що приводить до п'яти різ-

них теорій: типу I, типів IIA і IIB, і дві гетеротичні струнні теорії. Залишалися відкритими пи-

тання про те, яка саме теорія більше адекватна й що робити з іншими чотирма теоріями. Всі 

п'ять суперструнних теорій зв'язані один з одним перетвореннями, називаними дуальностями. 

Якщо дві теорії зв'язані між собою перетворенням дуальності (дуальним перетворенням), це 

означає, що першу з них можна перетворити так, що один з її меж буде еквівалентний другої 

теорії. 

У комп'ютерній техніці також використовується поняття дуальності [9]. А саме це поняття 

стосується до розробок дуальних процесорів, які дозволяють обробляти й виконувати різні опе-

рації набагато швидше. Ефективність двухпроцесорної платформи (AMD, Intel і т. ін.) дуже 

процвітає стосовно однопроцесорних система. Багатопоточне програмування є дійсно прогре-

сивною технологією збільшення продуктивності, з успіхом реалізованої, приміром, за допомо-

гою використання інтегрованих середовищ розробки Delphi і Kylix. 

Втрати швидкодії, пов'язані із програмною реалізацією паралельного алгоритму за допомо-

гою багатопоточності, при числі потоків не більше шести не перевищують 12 %. Зростання 

продуктивності практично пропорційний числу процесорів у комп'ютері (за винятком оцінених 

вище втрат). Програмування парного числа потоків у цілому забезпечує більшу продуктив-

ність, чим при непарній їхній кількості. 

Дуальність одержала широке поширення й у сфері стільникових телефонів [10]. Ринок так 

званих дуальних телефонів, тобто пристроїв, що пропонують роботу одночасно із двома (або 

навіть більше) SIM-картами. Наявність у ряду користувачів двох і більш активно використову-

ваних SIM-карт спонукало до появи компромісних рішень. І на початку десятліття на ринку 

з'явилися рішення, що дозволяли працювати із двома SIM-картами в одному апарату.  

Ідея дуалізму добралася й до сфери освіти. Протягом останнього років у сфері освіти бага-

тьох країн ми спостерігаємо інтегративні процеси різної спрямованості й інтенсивності [11]. 

Говорячи про інтеграції освітніх програм, часто використають терміни «дуальна» програма 

(dualprogram). Точний переклад досить простий - «подвійна програма» і її ідея полягає в тому, 

що підприємство бере на себе видатки на навчання студента і навіть виплачує йому стипендію, 

а студент зобов'язується по закінченню вузу почати свою трудову діяльність саме на цьому 

підприємстві. 

Виходячи з матеріалу що представлений у роботі, можна зробити такий висновок. 

Основними перевагами нейромережевого моделювання перед іншими методами є: 

висока завадостійкість та адекватність; 

нечутливість до наявності пропусків і перекручувань у даних; 
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неявний облік схованого взаємного впливу відомих змінних і реалізація 

нелінійного впливу невідомих параметрів. 

Основними недоліками нейромереж, що перешкоджають їхньому використанню є: 

неінтерпритація вербалізаванного результату сформованого нейромережевою моделлю; 

необхідність наявності великого обсягу вихідних даних для навчання й тестування нейро-

мережевої моделі; 

неможливість використання наявних знань представлених у формі функціональних залеж-

ностей; 

Навіть невелике лінійне збільшення коефіцієнта може привести до значного росту швидко-

сті навчання, що викликає стрибки в просторі ваг. 

Геометричне зменшення коефіцієнта іноді буває недостатньо швидким. 

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. Дуальне керування 

більш краще приводить систему до адаптивного керування, за рахунок того, що регулятор «за-

точений» під конкретний об’єкт і потребує меншого числа навчаючих кроків. Чисельні випро-

бування регулятора, що використовують таку концепцію, показали високу якість перехідних 

процесів при випадкових змінах параметрів об’єкта і навіть у випадку коли об’єкт стає нестій-

ким. Це дає підстави для сподівань, що така концепція може дати позитивні результати при ке-

руванні об’єктом, що характеризується точками біфуркації та атракціями. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

В ШАХТНЫХ СЕТЯХ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ  
 

В работе исследуются режимы электропотребления электроприводов шахтного оборудования и проводится 

анализ путей повышения эффективности электроснабжения шахт, что в конечном итоге приведет к росту производи-

тельности горного оборудования за счет улучшение режимных показателей качества электроэнергии. На основе 

экспериментальных исследований обособленно работающих электроприемников  определено их воздействие на ре-

жимы электропотребления остальных потребителей электрической энергии шахтных сетей, проведен анализ режи-

мов напряжения. 

Ключевые слова: эффективность, качество электроэнергии, режим напряжения, шахтная сеть. 
. 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Украина на сегодня об-

ладает мощным топливно-энергетическим комплексом, в котором, к сожалению, большую 

часть составляет морально устаревшее и технически изношенное оборудование. Таким обра-

зом, проблема энергообеспечения нашей страны перерастает в проблему национальной безопа-

сности как политическом, экономическом, так и в экологическом аспекте. Пути решения дан-

ной проблемы очевидны - модернизация топливно-энергетического комплекса нашей страны, 
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что, к сожалению, в сегодняшних экономических условиях  это возможно реализовывать лишь 

постепенно и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной же перспективе также возможно 

принять меры, позволяющие улучшить экономическую ситуацию, в которой оказалась Украи-

на. Это, прежде всего, эффективное использование имеющихся ресурсов в производственном 

комплексе во всех отраслях промышленности, особенно это касается горно-металлургического 

комплекса, который является экономико-образующим. Речь идет об эффективном использова-

нии электрической энергии и эффективной работе систем электроснабжения предприятий, что 

в конечном итоге также позволит повысить конкурентоспособность продукции, так как доля 

электроэнергии в энергозатратах железорудных шахт составляет приблизительно 90 %, что, в 

свою очередь, существенно влияет на себестоимость продукции украинских горных предрия-

тий.   

Анализ исследований и публикаций. Одним из действенных резервов повышения эффектив-

ности электроснабжения шахт и в конечном итоге роста производительности выемочно-погрузочного 

оборудования является улучшение режимных показателей качества электроэнергии. 

Современное состояние, как показал проведенный анализ режимов напряжения, харак-

теризуется тенденцией к снижению качественных показателей, связанных функциональной за-

висимостью с параметрами электрической нагрузки. Дальнейшая интенсификация добычи же-

лезной руды, осуществляемая в соответствии с основным направлением технического про-

гресса в горнорудной промышленности, влечет за собой увеличения числа блоков, а следова-

тельно и числа технологического оборудования, потребного для обеспечения заданной прои-

зводственной мощности шахт. Особенностью ведения технологического процесса добычи же-

лезной руды подземным способом является отсутствие жестких технологических связей при 

работе электроприводов шахтного оборудования: горные машины работают обособленно и не-

зависимо друг от друга, что обусловливает создание специфических условий, оказывающих 

воздействие на режимы электропотребления. 

Постановка завдання. Цель работы - определение режимов электропотребления электро-

приводов шахтного оборудования на основе экспериментальных исследований обособленно 

работающих электроприемников и определения их воздействия на режимы электропотребления 

остальных потребителей электрической энергии шахтных сетей. 

Изложение материала и результаты. Для определения фактических значений потерь на-

пряжения ∆Ui вдоль наиболее протяженных загруженных ЛЭП измерения проведены в начале 

сети на шинах ЦПП1, в качестве промежуточного узла нагрузки предусмотрена регистрация 

δUi; на п/ст. "Тяговая-Совмещенная", как правило, в месте соединения крыльев шахтного поля, 

и в конце - непосредственно на добычных участках. 

Как показал анализ гистрограмм распределения δUi при отсутствии средств централизо-

ванного и местного регулирования напряжения в сети, ∆Ui в конце ЛЭП может быть снижено 

применением средств компенсации реактивной мощности. При этом определяется диапазон 

возможных значений относительного уровня напряжения.  

KUi=Ui/Uном, или 0,9 <КUi <1,15        (1) 

где КUi - коэффициент кратности действующего значения напряжения к номинальному.  

Выполненные исследования по оценке качества напряжения, результаты которых предста-

влены в таблице 1, позволяют установить необходимые ограничения при разработке мероприя-

тий и средств, повышающих качественные показатели в характерных узлах нагрузки до норми-

руемых пределов. К результатам проведенных исследований следует отнести основ-ные поло-

жения, касающиеся фактического режима напряжения в системах электроснабжения шахт. 

Анализ эмпирических рядов распределения указывает на отклонения исследуемой величины от 

нормативных требований. С интегральной вероятностью Р≫0,95 уровень напряжения превышает 

верхний предел ГОСТ 13109-67 (шахта "Саксагань"), допустимый из требований экономичности и 

обеспечения нормальных условий электрической изоляции электрооборудования. 

Режим электроснабжения шахт характеризуется изменениями напряжения на зажимах эле-

ктроприёмников в пределах δUмакс=10,5% от Uном, что диктуется необходимостью поддержания 

удовлетворительного напряжения для успешной работы электроприводов горных машин. Как 

видно из анализа полученных результатов, представленных в табл. 1, закон изменения напря-

жения в контролируемых узлах нагрузки определяется доминирующим влиянии составляющей 

математического ожидания δUі , что обусловлено эксплуатацией силовых трансформаторов на 
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рабочих ответвлениях, соответствующих нижнему положению анцапф с повышенным уровнем 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Это приводит к смещению кривой напря-

жения от оси Uном без существенного искажения или деформации его характера во времени; 

при этом рассеяние напряжения от среднего отклоняется незначительно δ2
макс

 = 26,2 В2 в самой 

удаленной точке сети на подстанции квершлага "160" гор. -1015 м ш. "Родина". Подобное по-

ложение обусловлено отсутствием средств централизованного и местного регулирования на-

пряжения, в том числе встречного регулирования в соответствии с режимами наибольших и 

наименьших нагрузок. 

На выбор способов улучшения качественных показателей электроснабжения оказывают во-

здействие результаты исследований возможной ширины диапазона изменений напряжения в 

функции времени, которые служат основой при разработке технических требований на изго-

товление местных средств регулирования. 

Следует отметить, что узкий диапазон изменений напряжения (ввиду малого рассеяния δі
2) 

упрощает требования к созданию, выбору средств регулирования, позволяет удешевить конс-

трукцию, так как отпадает необходимость в осуществлении глубокого регулирования с широ-

ким спектром изменения исследуемых параметров. 

Результаты обработки экспериментальных измерений и основные числовые харак-

теристики распределения отклонений напряжения в распределительных сетях железорудных 

шахт. 

В силовых сетях железорудных шахт основным фактором, влияющим на снижение показа-

телей эффективности электроснабжения, является дефицит реактивной мощности, обусловлен-

ный отсутствием, либо слабым использованием источников реактивной мощности в узлах на-

грузки, что приводит к невозможности обеспечения нужного режима напряжения и вызывает 

нарушения устойчивости работы шахтных ЭП. Средства компенсации реактивной мощности, 

обеспечивающие снижение потери напряжения в сети направлены на уменьшение величи-ны 

народнохозяйственного ущерба и продление ресурса работоспособности электродвигателей 

путем обеспечения их работы в более экономичном режиме. 
       Таблица 1 

Место проведения измерений 
Математи-

ческое ожи-

дание 

Стандарт-

ное откло-

нение 

Дис-

пер-

сия 

Неодинако-

вость  

напряжения 

Отклонение 

напряжения 

присоединение рудник δUі , В σ, В .  D, b2.  N, b2.  δUі , % 
1. П/ст.Тяговая, ввод 

2 
ш. Родина 

гор.-1015 м 
0,66 2,18 4,74 5,19 -2,28 

2. ГПП - 6 кВ ш. Родина -5,2 1,79 3,21 30,4 -5,53 

3. П/ст."кв.160", 0,4 

кВ 
ш. Родина -4,75 5,12 26,2 48,84 -6,95 

4. Уч. №1, кв.178 ш. Родина -9,76 2,17 4,73 100,1 -10 

5. Уч. №17, 0РТ-229, 

гор.-605 м 
ш. Саксагань -1,61 2,37 5,64 8,24 -2,88 

6. Уч.  №21, ОРТ-205, 

хоз.орт -620м 
ш. Саксагань -2,26 1,97 3,88 9,0 -3 

7.  ШПП №11, ЩРДУ- 0,4 

кВ гор.-630 м 
ш. Саксагань 10,3 2,06 4,25 110,6 10,5 

8. ШПП № 10,  

гор.-630 м 
ш. Саксагань 9,52 2,27 5,18 95,96 9,8 

9. ЦРП-6 главная ш. Саксагань  2,76 1,25 1,56 9,19 3 
10. ШПП № 11, 

осв,сев.полев.штрека, 

127 В 
ш. Саксагань  -3,73 2,65 7,06 21,0 -4,59 

11. П/ст "Южносак-

саганская" поверх-

ность 0,4 кВ, ш.В-4 
ш. Саксагань  6,07 1,59 2,53 39,4 6,25 

12. П/ст "Южно-

сакеаганская" пове-

рхность 6 кВ,  

ш. В-4 

ш. Саксагань 1,19 2,63 6,91 8,35 2,89 

13. П/ст. "Саксагань" 

поверхность 6 кВ 
ш. Саксагань 7,43 0,98 0,97 56,1 7,5 
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В силовых сетях железорудных шахт основным фактором, влияющим на снижение показа-

телей эффективности электроснабжения, является дефицит реактивной мощности, обусловлен-

ный отсутствием, либо слабым использованием источников реактивной мощности в узлах на-

грузки, что приводит к невозможности обеспечения нужного режима напряжения и вызывает 

нарушения устойчивости работы шахтных ЭП. Средства компенсации реактивной мощности, 

обеспечивающие снижение потери напряжения в сети направлены на уменьшение величины 

народнохозяйственного ущерба и продление ресурса работоспособности электро-двигателей 

путем обеспечения их работы в более экономичном режиме. 

При постановке вопроса повышения качества напряжения в шахтных сетях исходной ин-

формацией служат результаты проведенной комплексной оценки, а также существующие сред-

ства и способы обеспечения благоприятного уровня напряжения на зажимах шахтных ЭП. Для 

конкретных условий электроснабжения шахт оптимизация качественных показателей достигае-

тся путем выбора наиболее приемлемых решений и разработки рациональных устройств по 

технико-экономическим соображениям. Из проведенного анализа соответствия показателей 

качества электроэнергии ГОСТ 13189-67 очевидна целесообразность проведения мероприятий 

в направлениях: 

обеспечения централизованного встречного регулирования напряжения в соответствии с 

режимом электропотребления; 

местного регулирования напряжения для сокращения диапазона отклонений напряжения; 

компенсации реактивной мощности и потерь напряжения во всех узлах; 

совершенствования систем электроснабжения с выбором рациональных повышенных уро-

вней напряжения на всех ступенях трансформации; регулирование (с целью ограничения) на-

пряжения в осветительных сетях. 

Выражением для комплексного решения вопросов регулирования напряжения служит обобщен-

ная зависимость U=f(t) баланса значений напряжения у потребителей и в центре питания [1] 

ном

ciкмiм
добЦПЭП

U

XXQQRР
UUU

))(( 
 ,              (2) 

где Uдоб- добавочное напряжение, создаваемое регулирующими устройствами; QK - реактивная  

компенсирующая мощность, вырабатываемая синхронными двигателями и компенсационными 

преобразователями; Хі - индуктивное сопротивление элементов сети; Хс - емкостное сопротив-

ление установок продольной компенсации. 

Слагаемые данного уравнения определяют эффективность применения и степень воз-

действия устройств регулирования напряжения на исследуемую функцию δUi. 

В общем виде качество напряжения соответствует произведению нагрузки на сопротивле-

ние. Однако, повышение качественных показателей не сводится к определению потерь в сетях 

и во многих случаях является вопросом технологическим. Действительно, воздействие на ре-

зультирующую нагрузку возможно путем упорядочения организационных мероприятий и ра-

ционального использования электроприводов горных машин оптимизацией технологического 

процесса добычи руды. Снижение сопротивления элементов сети зависит от выбора соответст-

вующей схемы электроснабжения горизонта.  

Результаты исследований показывают, что групповая стабилизация для ЭП с различными тре-

бованиями нецелесообразна, так как приводит к излишнему ужесточению условий и, следователь-

но, не эффективному удорожанию системы электроснабжения. Согласно выполненному анализу 

изменение производительности (скорости) в зоне экстремального значения имеет столь пологий 

характер, что значительному отступлению от оптимальных параметров δU соответствует небольшое 

изменение производительности выемочно-погрузочного оборудования.  

Наиболее эффективным представляется регулирование реактивной мощности, которое поз-

воляет одновременно снизить потери напряжения в сети и поддержать величину напряжения. 

Возможности компенсации реактивной мощности вытекали из выражения для потери напряже-

ния 

,     (3) 

где 1а,1р - активная и реактивная составляющие тока нагрузки; 1к - ток компенсации; Хк, rк - со-

противления короткого замыкания в рассматриваемом узле нагрузки. 

Считая, что Uо в ближайшем узле сети отклоняется на величину δUi независимо от рассма-
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триваемой нагрузки, напряжение в данной точке 

  .         (4) 

В этом случае ток компенсации, необходимый для поддержания напряжения на заданном 

уровне 

  .         (5) 

Целесообразность и экономичность реализации этого способа повышается с увеличением 

Хk снижением rk. 

Одним из наиболее перспективных способов ограничения влияния быстроизменяющейся 

нагрузки на напряжение является компенсация реактивной мощности, осуществляемая посред-

ством установок статических конденсаторов, синхронных двигателей и компенсаторов, а также 

компенсационных преобразователей. 

Применение технических средств компенсации реактивной мощности сейчас гораздо 

выгоднее, чем удорожание сетей за счет реконструкции. Весьма перспективно внедрение ста-

тических источников реактивной мощности (ИРМ), у которых выпрямленным током тиристор-

ного преобразователя индуктивность (реактор или дроссель с железом) заряжается магнитной 

энергией с последующим ее инвертированием в сеть переменного тока при опере-жающем 

коэффициенте мощности. Преобразователи, разработанные по схеме с искусственной комму-

тацией, где в качестве устройства коммутации используются конденсаторы, наряду со своими 

активными функциями выполняют задачу генерирования реактивной мощности в сеть, сущест-

венно снижают колебания напряжения при резкопеременных и толчковых нагрузках. 

Для повышения уровней напряжения на зажимах удаленных ЭП железорудных шахт прием-

лемым вариантом является обеспечение централизованного регулирования изменением коэффи-

циента трансформации трансформаторов ЦРП в соответствии с режимом суточного графика нагру-

зки. Однако следует отметить недостаточность проектных надежных способов централизованного 

встречного регулирования напряжения ввиду несовершенства и низкой надеж-ности устройств 

РПН регулирования под нагрузкой трансформаторов. Кроме того, опыт эксплуатации трансформа-

торов с РПН показывает на частоту переключения анцапф трансформаторов несколько раз в тече-

ние года, в основном для сглаживания сезонных колебаний нагрузки. 
Наиболее приемлемым и технически возможным направлением повышения качественных 

показателей в системах электроснабжения шахт является перевод подземных участковых сетей 
на повышенные напряжения. Это позволит не только снизить потери электроэнергии и расход 
цветных металлов в сетях низкого напряжения, но и в ряде случаев увеличить радиус действия 
участковых подстанций и единичную мощность трансформаторов или обеспечить наиболее 
полную их загрузку. Это значительно упрощает схему электроснабжения предприятия, сокра-
щает необходимое количество электрооборудования напряжением выше 1000 В, капитальные 
вложения и потери электроэнергии. 

Эффективность применения напряжения 660 В неодинакова для всех отраслей 
промышленности. Напряжение 660 В в первую очередь рекомендуется для предприятий с более 
высокой средней единичной мощностью электроприемников, а также для тех предприятий, в 
которых по условиям генплана, технологии или окружающей среды не могут быть использо-
ваны дробление подстанций и приближение трансформаторов к центрам питаемых ими на-
грузок. 

Экономичность напряжения 660 В определяется тем, что стоимость трехфазных электрод-
вигателей 660/380 В практически одинакова со стоимостью электродвигателей - 380/220 В. Ес-
ли же стоимость отдельных новых типов электродвигателей в связи с улучшением изоляции и 
показателей надежности несколько увеличивается, то это удорожание можно не учитывать. 
Стоимость трансформаторов с вторичным напряжением 0,4 и 0,69 кВ одинакова. По сравнению 
с напряжением 380 В пропускная способность сети при напряжении 660 В возрастает в 3 раза, а 
потери электроэнергии уменьшаются, в 3 раза при одинаковом расходе цветных металлов и 
примерно в 2-1,8 раза, если сечения токопроводящих жил, выбранные при напряжении 380 В, 
снизить на одну-две ступени. 

При технико-экономических расчетах часто ограничиваются сравнением электроустановок 

напряжением до 1000 В, не меняя технических решений по предприятию в целом. При этом, 

выгода от применения напряжения 660 В оказывается заниженной. Наряду с уменьшением по-
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терь в электрических сетях до 1000 В, напряжение 660В обладает двумя существенными преи-

муществами: 

верхний предел номинальной мощности трехфазных электродвигателей 380 В в особеннос-

ти синхронных при напряжении 660 В может быть повышен, по крайней мере, в 3  раз, т.е. до 

630 кВт, а в отдельных случаях еще выше; 

экономический радиус действия подстанций увеличивается почти в 2 раза; в отдельных случа-

ях за счет небольшого увеличения длины питающей сети до 1000 В допустимо повысить единич-

ную мощность трансформаторов, сократить число подстанций, линий и аппаратуры напряжением, 

выше 1000 В; одновременно снижается примерно в 2 раза расход цветных металлов. 

При переводе шахтных распределительных сетей с напряжения 380 В на 660 В возможны 

следующие варианты выбора сечения кабельных линий: 

по механической прочности. В этом случае сечение сети не меняется. Следовательно, поте-

ри электроэнергии при напряжении 660 В снижаются в 3 раза; 

по потере напряжения. В этом случае сечение сети при 660 В снижается в 3 раза, сохраняя 

на том же уровне потери энергии; 

по нагреву. В этом случае сечение сети при напряжении 660В снижается примерно в 2-2,5 

раза, а потери энергии уменьшаются соответственно в 1,5-1,2 раза. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Использование напряжения 660/380 

В обеспечивает неоспоримые экономические преимущества по сравнению с напряжением 

380/220 В при возможности глобального перевода всех трехфазных нагрузок на напряжение 

660 В. При этом обеспечивается снижение потерь мощности и затрат на пропускную способ-

ность сети. В среднем экономический эффект по зависимой части приведенных затрат составит 

73%. Не менее существенны и технические преимущества, даваемые напряжением 660В. Они 

заключаются в обеспечении экономии цветного металла, снижении потерь и режимов напряже-

ния, снижении номинальных потоков нагрузки, возможности укрупнения единиц трансформа-

торной мощности и мощности токоприемников, а также возможности полного исключения на-

пряжения 6 кВ и замены его напряжением 10 кВ. 

Дальнейшие исследования сводятся к совершенствованию тактики оценки эффективности 

функционирования систем электроснабжения и электропотребления в условиях неопределен-

ности и неполноты информации с целью повышения качества напряжения в шахтных сетях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПЛАСТИЧНОЇ ПРОКАТКИ МІДНОЇ СТРІЧКИ  
 

В работе исследуется влияние действия электрического тока, постоянного и импульсного, на физико-

механические свойства медной ленты во время ее прокатки электропластической и обычной. Исследуются измене-

ния удельного сопротивления ленты под действием электрического тока. Рассмотрены разные способы подведения 

постоянного и импульсного тока в зону пластической деформации. Выясненно, что наиболее эффективным есть 

расположения скользящих контактов для подведения электрического тока до и после зоны деформирования. 

Ключевые слова: прокатка, постоянный и  импульсный ток, электро- физико-механические свойства. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У теперішній час у 
світовій практиці проводяться роботи з розробки енергозберігаючих технологій виробництва 
нового покоління струмонесучих провідників, що мають кращі фізико-механічні властивості. 
Ці технології базуються на застосуванні імпульсної обробки електричним струмом рухомих 
стрічки та дроту у поєднанні з процесами пластичної деформації. Така обробка називається 
електропластичної обробкою металів та сплавів (ЕПО) [1]. Стрічка та дріт після ЕПО застосо-
вуються в атомній енергетиці, аерокосмічному приладобудуванні, швидкісному електро-
транспорті, виробництві кабельно-провідникової продукції. 

Аналіз досліджень та публікацій. Технологічні схеми отримання мідної  стрічки з покра-
щеними фізико-механічними властивостями для потреб електротехнічної промисловості, елек-

                                           
.  Аніськов О.В., 2012 
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тротранспорту та інших галузей промисловості включають у себе застосування додаткових від-
палів [2]. Дослідження російських та українських учених показали що отримати мідний дріт з 
підвищеною пластичністю, що особливо важливо для гнучких струмовідводів, можна за допо-
могою ЕПО металу [1,3]. Така обробка дозволяє вилучити із технологічного процесу проміжні 
відпали, що не завжди позитивно впливають на якість кінцевої продукції. 

Постановка завдання. Метою роботи є визначення, на основі експериментальних дослі-
джень, оптимальних параметрів ЕПО мідної стрічки різної товщини та оптимальної схеми під-
ведення імпульсного струму у зону деформування під час електропластичної обробки, що до-
зволяє отримати максимальне видовження стрічки у напрямі прокатки, провести порівняння 
фізико-механічних властивостей, змін у структурі після електропластичної прокатки та звичай-
ної прокатки без струму. 

Викладення матеріалута результати. На експериментальному прокатному стані були 
проведені такі дослідження; 

1. Наводився вибір можливих схем підведення імпульсного та постійного струму у зону 
деформування: 

підведення струму від валка до валка через стрічку що деформується з включенням в елек-
тричний ланцюг деформуючих валків прокатного стану (рис. 1); 

підведення струму за допомогою ковзких контактів до та після зони деформування без 
включення деформуючих валків у електричний ланцюг (рис. 2); 

підведення струму за мішаною схемою - один ковзкий контакт до стрічки, а інший до де-

формуючих валків прокатного стану (рис. 3). 

 
Рис. 1. Підведення електричного 

струму до стрічки через валки 
Рис. 2. Підведення електричного 

струму до стрічки за допомогою 

ковзких контактів 

Рис. 3. Підведення електричного 

струму до стрічки через ковзкий 

контакт і деформуючий валок 
 

2. Визначалася оптимальна довжина зони дії струму за схемами 2 та 3. 

3. Проводилися дослідження питомого  електричного опору зразків. 

Для досліджень були взяті зразки з кількох партій мідної стрічки марки М1. Виконувалося 

від трьох до восьми переходів з одиничним обжимання 10-12 %. Під час прокатки стрічки з пі-

дведенням струму не змінювався напрям прокатки по переходах. Контрольні зразки стрічки без 

струму прокатувалися так само, як і зі струмом. Після кожного переходу вимірялося видовжен-

ня зразків та проводилися вимірювання фізико-механічних властивостей. Отримані результати 

зведено у табл. 1. 

Для дослідження дії струму за схемою 1 на пластичні та інші властивості мідної стрічки 

товщиною 200 мкм використовувався постійний та випрямлений змінний імпульсний струм 

різної частоти слідування імпульсів. Після кожного переходу досліджувалися фізико-механічні 

властивості зразків. Результати досліджень зведено у табл. 1.  
Таблиця 1 

Результати дослідів 

Режим  Парам. зразка 
1-й пере-

хід 

2-й пере-

хід 

3-й пере-

хід 

4-й пере-

хід 

5-й пере-

хід 

6-й пере-

хід 

7-й пере-

хід 

Ефект 

дії стру-

му 

Схема 1 

Без  

струму 

Довжина, мм 

Товщина, мм 

l1=200  

h1=0,18  

l2=241  

h2=0,13  

l3=275  

h3=0,1  

l4=321  

h4=0,08  

l5=368  

h5=0,06  

l6=435 мм 

h6=0,05  

l7=520  

h7=0,04  
100%Il l

l


  

Пост. 

струм 
12I A  

l1=200  

h1=0,15  

l2=250 

h2=0,11 

l3=304  

h3=0,09  

l4=347  

h4=0,07 

l5=410  

h5=0,06  

l6=475  

h6=0,05  

l7=580  

h7=0,04  
12% 
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Імп. 

струм 

330mI A
210 c   

l1=220 

h1=0,13 

l2=240  

h2=0,1  

l3=280  

h3=0,085  

l4=320  

h4=0,07  

l5=382  

h5=0,06  

l6=460  

h6=0,05  

l7=590  

h7=0,04  
13% 

Схема 2 

Без 

струму 

Довжина, мм 

Товщина, мм 

l1=175  

h1=0,15 

l2=192  

h2=0,13 

l2=220  

h2=0,11 

l2=245  

h2=0,09 

l2=300  

h2=0,07 

l2=425  

h2=0,06 

l7=510  

h7=0,045 
100%Il l

l


  

Пост. 

струм 
20I A  

l1=175  

h1=0,15 

l2=195  

h2=0,13 

l2=222  

h2=0,11 

l2=255  

h2=0,09 

l2=325  

h2=0,07 

l2=462  

h2=0,06 

l7=550  

h7=0,045 
8% 

Імп. 

струм 

500mI A
43 10    

l1=175  

h1=0,15 

l2=195  

h2=0,13 

l2=230  

h2=0,11 

l2=260  

h2=0,09 

l2=347  

h2=0,07 

l2=475  

h2=0,06 

l7=570  

h7=0,045 
12% 

Схема 3 

Без 

струму 

Довжина, мм 

Товщина, мм 

l1=100  

h1=0,15 

l1=110  

h1=0,12 

l1=140  

h1=0,08 

l1=170  

h1=0,05 

l1=216  

h1=0,04 
- -– 100%Il l

l


  

Пост. 

струм 
25I A  

l1=100  

h1=0,15 

l1=110  

h1=0,12 

l1=140  

h1=0,08 

l1=187  

h1=0,05 

l1=230  

h1=0,04 
- - 6% 

Імп. 

струм 

600mI A

410 c   

l1=100  

h1=0,15 

l1=115  

h1=0,12 

l1=150  

h1=0,08 

l1=195  

h1=0,05 

l1=236  

h1=0,04 
- - 9% 

З табл. 1 видно, що під дією постійного струму за схемою а збільшується деформація у на-

прямі прокатки на 12% а під дією імпульсного на 13 %. Збільшення числа переходів до 20 при 

тих же одиничних обжиманнях під дією як імпульсного, так і постійного струму показало, що 

збільшення довжини стрічки в результаті прокатки з постійним струмом склало 5-6% та 8-10% 

під дією імпульсного струму. 

Дослідження дії струму за схемою 2 відбувалося так. Оскільки на початковій та кінцевій 

стадіях процесу під час виходу стрічки із зони дії струму електричний ланцюг розривався то 

кінці зразків відкидалися і досліджувалася лише центральна частина зразка. Ефект видовження 

зразків стрічки після семи переходів  склав від 8 % при дії постійного струму до 12% при дії 

імпульсного струму. Крім того при підведенні постійного струму важливе значення мала поля-

рність підведення струму ( мінус до зони деформування і плюс після неї). Після 25 переходів 

при таких же одиничних обжиманнях ефект збільшення довжини складав вже 15-20 % при пос-

тійному струмі і 20-25 % при імпульсному. Параметри обробки складали I=20A для постійного 

струму і I=700A, F=80Гц, τ≈1-5∙10-4с для імпульсного. 

Дослідження дії струму підведеного за схемою в) показали, що видовження стрічки склало 

6-9%, що порівняно менше ніж за схемами 1 та 2. 

Механічні властивості стрічки  перевірялися на розривній машині Р-05 та мікротвердомірі  

ПМТ-3. Розривна машина була оснащена додатковими пристроями для проведення випробу-

вань стрічки силивимірювальним пристроєм 500N, стійкою приладів з блоком керування. Від-

носна похибка вимірювань складала 5-7%.  

Вимірювання електричного опору відбувалося чоирьохконтактним способом. Для цього 

через зразок вирізаний зі стрічки пропускався постійний струм силою I=1μA та вимірювалося 

падіння напруги на ньому за допомогою цифрового вольтметру.За законом Ома розраховувався 

опір зразка стрічки та питомий опір за формулою =US/Il, де U,S,l - напруга, площа поперечно-

го перетину стрічки та її довжина. У вимірюваннях температурним коефіцієнтом опору знехту-

вано. Основним джерелом похибки була термоелектрична ЕРС, що склала не більше 5%.  

У табл. 2 наведено результати вимірювань електрофізичних властивостей зразків з мідної 

стрічки міцності та питомого опору при різних режимах обробки. Похибка вимірювань фізико-

механічних властивостей у всіх випадках складала близько 5%. 
Таблиця 2 

Режим 
Питомий опір, 

10-8 Омм 
m [кг/мм2]

 
м [кг/мм2]

 Відносне видовжен-

ня, l/l100% 

Без прокатки 1,85 20 33 120 

Після звичайної прокатки 3,6 35 44 170 

Прокатка з постійним струмом 2,9 30 45 122 

Прокатка з імпульсним струмом 2,00 29 44 110 

З табл. 2 видно, що найбільші зміни у властивостях зразків відбувалися після звичайної 
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прокатки. Тут різко зросла твердість, питомий опір, характеристики міцності. Це добре відо-

мий, зазвичай пов’язане зі значним збільшенням числа дислокацій та зменшенням їх рухливос-

ті. Як свідчать дані табл. 2 протікання електричного струму як постійного, так і імпульсного під 

час прокатки стрічки суттєво впливає на їх кінечні фізичні властивості. Зменшується твердість, 

межа течії, збільшується відносне видовження порівняно зі звичайною прокаткою (рис. 4). 
Рис. 4. 1 - вихідний зразок міді; 2 - прокатка міді без струму; 3 -

прокатка міді з  постійним струмом; 4 - прокатка міді з імпульсним стру-

мом 

Результати вимірювань електрофізичних властивостей 

зразків із мідної стрічки міцності та питомого опору. 

Тут m- межая течії, м- межа міцності.  

У табл. 3-5 наведено дані вимірювань фізико-механічних 

властивостей різних партій мідної стрічки та різних схемах 

підведення струму. 

Результати вимірювань електрофізичних властивостей зра-

зків після підведення струму за схемою від валка до валка. 

З табл. 3 видно, що в результаті підведення струму від валка до валка межа течії зменшу-

ється у середньому на 10 %, а межа міцності на 18% при постійному струмі та на 12 % і 23 % - 

при імпульсному. Питомий опір зменшується на 21% та 34%  при постійному та імпульсному 

струмі відповідно. 
Таблиця 3 

Режим 
Питомий опір, 

10-8 Омм 
m [кг/мм2]

 
м [кг/мм2]

 Відносне видовжен-

ня, l/l100% 

Без прокатки 1,85 20 33 0,5 

Після звичайної прокатки 3,64 33 44 0,1 

Прокатка з постійним струмом 2,88 30 36 0,6 

Прокатка з імпульсним струмом 2,4 29 34 0,59 

У табл. 4 зображено дані електропластичної прокатки після підведення струму за схемою 2 

- до та після прокатних валків.  
Таблиця 4 

Режим 
Питомий опір, 

10-8 Омм 
m [кг/мм2]

 
м [кг/мм2]

 Відносне видовжен-

ня, l/l100% 

Без прокатки 1,85 20 33 0,5 

Після звичайної прокатки 1,22 38 50 0,4 

Прокатка з постійним струмом 1,15 30 42 0,7 

Прокатка з імпульсним струмом 1,11 29 43 0,63 

З табл. 4 видно, що в результаті підведення струму до та після прокатних валків межа течії зме-

ншується у середньому на 21%, а межа міцності на 16% за постійного струму та на 16% і 14% - імпу-

льсного. Питомий опір зменшується на 6% та 10% при постійному та імпульсному струмі відповідно.  

Після 20 переходів межа течії зменшилася на 12-14%. Результати вимірювань електрофізи-

чних властивостей зразків після підведення струму за схемою підведення струму до та після 

прокатних валків. 

Це свідчить про те, що пропускання електричного струму під час прокатки значно полег-

шує сам процес прокатки, знижуючи енерговитрати на нього. Такий ефект можна пояснити вза-

ємодією дислокацій з електронами провідності і як наслідок збільшенням їх рухливості, змен-

шенням їх енергії зв’язку.   

У результаті проведення дослідів на різних партіях  зразків мідної стрічки було з’ясовано, що під 

час підведення електричного струму від валка до валка за схемою 1 в результаті електропласти-

чної прокатки границя течії зменшується у середньому на 10-15%, а границя міцності при цьо-

му на 15 % при постійному струмі і на 20 % при імпульсному. Було відмічено суттєве зниження 

питомого електричного опору стрічки. В окремих випадках питомий опір зменшувався на 25-30 

%. Товщина мідної стрічки становила 30 мкм після 20 переходів.  

При підведенні у зону деформування струму ковзкими контактами  за схемою 2 границя 

течії зменшувалася на 30-50 % при постійному струмі і на 20-25 % при імпульсному. Після 20  

переходів границя течії зменшувалася на 10-15 %. 

Аналогічні результати поліпшення фізико-механічних властивостей  були отримані у дос-

лідах з комбінованим підведенням як постійного так і імпульсного струму за схемою 3. 
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Отже електропластична прокатка суттєво впливає  на покращення фізико-механічних властивос-

тей по відношенню до звичайної. При цьому зменшуються енерговитрати на процес прокатки стріч-

ки. Найбільші зміни  механічних властивостей мідної стрічки в сторону  зменшення міцності та під-

вищення пластичності відбуваються при підведенні струму схемою 2 та 3. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проведені дослідження визначення дії пос-

тійного та імпульсного електричного струму на фізико-механічні властивості мідної стрічки. 

З’ясована оптимальна схема підведення постійного та імпульсного струму у зону деформації. 

Показано, що під дією імпульсного струму збільшується відносне видовження зразків, збі-

льшується границя течії та зменшується границя міцності на 15-20%. 

Доцільним є розробка промислового стану ЕПО мідної стрічки та впровадження його на 

одному із спеціалізованих підприємств. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МОВ WEB-ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ САЙТІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ   
 

У даній роботі розглядаються найбільш популярні мови web-програмування, вказуються напрями їх застосу-

вання. Аналіз функціоналу мов показав, що для побудови зручного, гарно оформленого та інтерактивного сайту вар-

то використовувати одночасно декілька мов web-програмування, кожна з яких орієнтована на певний круг вирішу-

ваних задач.  
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Сучасний розвиток web-

технологій вимагає від розробників сайтів створення максимально зручних та зрозумілих інтерфей-

сів, широкого функціоналу та гарного дизайну. Кожен відвідувач сайту прагне бачити приємний 

для ока сайт, де йому було б приємно знаходитися протягом певного часу і легко орієнтуватися в 

усіх розділах. Швидкодія також дуже важлива. Користувач бажає спілкуватися з сайтом без будь-

яких затримок, щоб на кожну його дію була миттєва відповідь, тобто сайт був високо-

інтерактивним. Всі ці задачі реалізуються при використанні мов Web-програмування, які дозволя-

ють легко взаємодіяти із сервером, динамічно змінювати сторінки, відповідно до потреб користу-

вача, а також таблиць стилів, підключивши які, можна прикрасити будь-який сайт. 

Аналіз досліджень та публікацій. Для виявлення особливостей існуючих мов Web-

програмування при їх застосуванні розробниками сайтів для дистанційного навчання було роз-

глянуто декілька популярних сайтів [1-3]. 

Розглянувши сайт для вивчення англійської мови [1] можна відмітити, що на ньому вико-

ристано багато web-технологій, які зробили його дуже зручним і інтерактивним. Він містить 

дуже багато контенту, крім того самі користувачі можуть додавати свою інформацію і користу-

ватися тим, що додали інші. Запам’ятовування нових слів проходить через систему завдань, 

направлених на всебічне сприйняття: вибір правильного перекладу з англійської мови на росій-

ську і навпаки; збір слова з букв; написання слова після його аудіо-прослухувування та ін. Для 

реалізації цих функцій було використано мови JavaScript, PHP. Каркас сайту дуже зручний і 

гарно оформлений за допомогою каскадних таблиць стилів CSS. 

Розглянувши сайт комп’ютерних курсів для початківців [2] відзначимо, що він, по більшій 

частині, складається із статей, що розбиті по категоріям. Отже, головна задача - заповнення 

сайту контентом, які будуть використовувати користувачі у процесі навчання. Для цього можна 

використати вільну систему керування реляційними базами даних MySQL. 

Розглянувши сайт для вивчення комп’ютерної графіки та програми Adobe Photoshop [3] 

можна виділити різний підхід до уроків. На ньому присутні статті про певні елементи програ-

ми, уроки з детальним описом кроків, відео уроки з можливістю завантажити їх собі на 
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комп’ютер. Зручна навігація дозволяє швидко знаходити потрібний матеріал. Кожний користу-

вач може викласти результат своєї роботи та обсудити труднощі у виконанні з іншими учасни-

ками уроку. 

Аналіз існуючих сайтів для дистанційного навчання показав, що найбільшою популярністю 

користуються ті сайти, що пропонують різносторонній підхід до вивчення певного предмету. 

Також ці сайти мають зручний інтерфейс, гарну швидкодію, а деякі додають до навчання еле-

менти гри, щоб підвищити мотивацію і цікавість процесу.  

Постановка завдання. Необхідна реалізація зручного, багатофункціонального сайту, який 

володіє хорошою швидкодією, легкий і зрозумілий у користуванні для відвідувача, котрий буде 

на ньому навчатися. Використовуючи знання у web-програмуванні необхідно реалізувати висо-

ко інтерактивний сайт, забезпечив йому приємний інтерфейс, щоб тривале знаходження на 

ньому не втомлювало відвідувача. 

Викладення матеріалу та результати. Відомо, що всесвітня інформаційна мережа (World 

Wide Web далі Web) має недовгу, по людських мірках, історію. Роком народження Web вважа-

ється 1992 р., а батьком-засновником був Tim Berners-Lee, який зумів, використовуючи нові 

мережеві технології та досвід своїх попередників, зробити Web приємним та зручним засобом 

поширення інформації у всесвітній мережі комп'ютерних мереж Internet (Internet існує з сере-

дини 60-х років). Поштовх для своєї стрімкої і переможної ходи по планеті Web одержала в 

1993 р., коли Mark Andressen з групою студентів університету Іллінойсу, розробили безкоштов-

но поширювану (ось справжня причина бурхливого розвитку Web) програму Mosaic для перег-

ляду Web-сторінок. 

Зараз вже важко уявити сферу діяльності, де не застосовувалися би Web-технології. Завдя-

ки Інтернету можна стежити за тенденціями тієї чи іншої галузі, бути в курсі подій, що відбу-

ваються в світі, вести комунікації і розвиватися. Інформаційні технології застосовуються чи не 

у всіх сферах людської діяльності: в науці, бізнесі, освіті, мистецтві та творчості [4]. Розвиток 

Web дав людям можливість створювати свої інформаційні продукти і ділитися ними з суспільс-

твом, створюючи групи за інтересами, вирішуючи завдання бізнесу і налагоджуючи тим самим 

ефективні комунікації. 

У роботі [5] добре підмічено, що сайт, який складається зі статичних сторінок, може мати 

дуже гарний дизайн, цікавий і добре організований зміст, але для того, щоб додати до нього 

інтерактивність, зробити здатним реагувати на дії користувача, вміти збирати та обробляти як-

усь інформацію від відвідувачів сайту, не можна обійтися без використання на сайті програм 

(або, як їх зазвичай називають веб-розробники, скриптів). Тільки за допомогою скриптів можна 

додати на сайт голосування, форми зворотного зв'язку, пошук і багато інших корисних речей, 

тому без веб-програмування зараз вже обходяться рідкісні сайти. 

Які засоби Web-програмування використовують розробники сайтів? Насправді таких засо-

бів досить багато. Але спочатку слід відмітити, що, при всій їх різноманітності і при різномані-

тності мов програмування, які можуть бути використані в веб-будівництві, всі скрипти (і, від-

повідно кошти для їх написання) можна розділити на дві групи: ті, які працюють на стороні 

сервера (тобто на комп'ютері, на якому розташований сам сайт) і на стороні клієнта (тобто на 

комп'ютері користувача, який цей сайт переглядає). Без використання серверних скриптів не 

можна обійтися, якщо необхідно збирати і зберігати якусь інформацію на сервері (наприклад, 

для інтернет-форуму потрібно організувати прийом та збереження повідомлень, що відправля-

ються користувачами). Скрипти, що працюють на стороні клієнта, дозволяють реагувати на дії 

користувача, коли він переглядає вже завантажену в пам'ять свого комп'ютера сторінку, зміню-

вати її вигляд і вміст без того, щоб завантажувати її з сервера знову. Дуже часто для забезпе-

чення виконання якоїсь задачі використовуються обидва види скриптів. 

Хоча на момент появи і початку розвитку Інтернету вже існувала велика кількість популя-

рних та розвинених мов програмування (напр., Сі, Паскаль і т. д.), програмування для Інтернету 

мало свою специфіку - з одного боку, потрібні були нові функції, що спрощують роботу з типо-

вими даними та елементами веб-сторінок, з іншого - потрібно спеціально обмежити функціона-

льність засобів програмування, щоб зловмисники не могли за допомогою написаних ними 

скриптів завдати шкоди як серверам, на яких розташовані сайти, так і комп'ютерам користува-

чів. Тому для вирішення завдань веб-програмування з'явилися особливі мови і засоби. Розгля-

немо найбільш поширені мови веб-програмування докладніше… [5-7]. 
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HTML - це скорочення від англ. "HyperText Markup Language", що в перекладі на російську 

означає "мова гіпертекстової розмітки". HTML - це стандартна мова, яка і донині використову-

ється для створення Web-сторінок, що розміщуються в Інтернеті.  Спочатку в основі HTML ле-

жала одна проста ідея. Ця ідея полягала в тому, щоб внести в звичайні текстові документи, які 

люди читали на екрані монітора, просто прокрутивши або перегортаючи сторінки, як у книжці, 

можливість додавання посилань, переходячи по яким, людина могла відразу перескочити на 

іншу сторінку або в інше місце тексту , якщо дане посилання його зацікавило. Можливість до-

давання в своєму тексті посилань на інші сторінки, в поєднанні з механізмом завдання адреси 

для будь-якої сторінки, викладеної в мережі (який відомий як URL) і призвела до того, що по-

чала формуватися взаємопов'язана мережа сайтів, що втілилася в той Інтернет, який ми маємо 

зараз. Мова HTML постійно покращується і зараз (за станом на листопад 2012 р.) розроблюєть-

ся її нова версія HTML5, яка ставить за мету змінити, перевизначити та стандартизувати деякі 

існуючі елементи, а також додати нові, значно розширивши її функціональність [6]. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets - каскадні таблиці стилів) - формальна мова опису зовні-

шнього вигляду документа, написаного з використанням мови розмітки. Застосовується для 

завдання певним елементам сторінки кольорів, шрифтів, місця розташування та інших аспектів 

представлення зовнішнього вигляду. Основною метою розробки CSS було розділення опису 

логічної структури веб-сторінки (яке проводиться за допомогою HTML або інших мов розміт-

ки) від опису зовнішнього вигляду цієї веб-сторінки (яке тепер проводиться за допомогою фо-

рмальної мови CSS). Такий поділ може збільшити доступність документа, надати велику гнуч-

кість і можливість управління його уявленням, а також зменшити складність і повторюваність в 

структурному вмісті. Правила CSS пишуться на формальній мові CSS і розташовуються в таб-

лицях стилів. Ці таблиці можуть розташовуватися як в самому веб-документі, зовнішній вигляд 

якого вони описують, так і в окремих файлах, що мають формат CSS. (По суті, формат CSS - це 

звичайний текстовий файл. В файлі СSS не міститься нічого, крім переліку правил CSS і коме-

нтарів до них.) [7]. 

Javascript. Javascript - мова, розроблена на початку 90-х фірмою Netscape, браузер якої 

Netscape Navigator в ті часи був найбільш популярним засобом для перегляду веб-сайтів. Назва 

javascript наводить на думки про зв'язок з мовою Java, яка також може використовуватися в 

веб-програмуванні, і, дійсно, javascript розроблявся багато в чому з опорою на мову Java, але 

слід все ж пам'ятати, що це абсолютно різні мови. Скрипти, написані на javascript, виконуються 

на стороні клієнта (тобто на комп'ютері користувача), і не просто на стороні клієнта, а в самому 

браузері, тому не потрібно ніяких додаткових програм, ніяких плагінів. Скрипт можна просто 

вставити в html-код сторінки, і він буде виконуватися в будь-якому браузері. Javascript - проста 

і зручна мова, яка дозволяє легко керувати вмістом веб-сторінки, відстежуючи самі різні дії ко-

ристувача, і реагуючи на це. Завдяки цьому, javascript практично не має конкурентів в своїй га-

лузі застосування та є першою мовою, з вивчення якої потрібно починати веб-розробнику.  

Java. Ця мова була спеціально створена для написання програм, орієнтованих на роботу в 

комп'ютерних мережах та Інтернеті. На мові java можна створювати додатки, що працюють як 

на стороні сервера, так і на стороні клієнта, але, на відміну від javascript, програма на Java не 

вбудовується в html-код, а працює під управлінням спеціальної віртуальної машини Java. Крім 

цього, на мові java можна створювати java-аплети, маленькі автономні програми, які можна ви-

кликати в html-коді і виконання яких забезпечується браузером. 

Flash. Технологія Flash була розроблена фірмою Macromedia для створення анімованих зо-

бражень. Ця технологія швидко набула поширення, а мову Actionscript, вбудовану в неї, стали 

використовувати не тільки з метою створення ефектів анімації, а й для написання різних про-

грам, особливо ігор. Програми на Actionscript, використовуваному в технології flash, також ви-

конуються на комп'ютері користувача. 

Якщо працездатність програми на javascript ви можете перевірити, просто відкривши html-

файл в браузері, то серверні скрипти можуть працювати тільки на сервері. Сервером називається як 

комп'ютер в мережі, на якому розташовані веб-сторінки, так і спеціальна програма, що забезпечує 

необхідні функції. При цьому не обов'язково завантажувати скрипт, наприклад, на мові php, для 

перевірки його працездатності на віддалений сервер, а можна встановити програму-сервер і підт-

римку php на своєму домашньому комп'ютері і використовувати цей, один і той же, комп'ютер і в 

якості сервера і в якості клієнта. Найбільшою популярністю в інтернеті користується сервер 
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Apache, але можна встановити й іншу програму - наприклад, IIS, що входить в комплект поставки 

Windows, або встановити пакет Denver, який при порівняно малому розмірі забезпечує підтримку 

не тільки серверних функцій, але і підтримку популярних мов веб-програмування. 

Серед серверних засобів і мов веб-програмування можна виділити наступні: 

SSI. SSI - скорочення від Server Side Include (англ.) Це не мова, а, скоріше, невеликий набір 

директив. Найбільш корисною з них є директива include, яка дозволяє перед відправкою сторі-

нки в браузер користувача включити в її html-код вміст довільного файлу. 

Perl. Perl є одним з найбільш старих мов, спеціально створених для серверного програму-

вання, і з'явився ще до масового розвитку Інтернету. З поширенням інтернет-технологій perl 

став використовуватися з метою написання програм для сайтів, але в даний час за популярніс-

тю він все ж сильно поступається більш простій в освоєнні мові php. 

PHP. З'явившись порівняно недавно, всього лише в середині 90-х, PHP, завдяки своїй прос-

тоті і гнучкості швидко зібрав безліч шанувальників по всій земній кулі і став одною з най-

більш популярних мов веб-програмування. Як і у випадку з javascript, код php можна писати 

упереміш з html-кодом, з тією лише різницею, що цей код виконується сервером до відправки 

сторінки клієнтові і в браузер потрапляє лише результат роботи скрипта. При своїй простоті і 

зручності використання PHP вельми універсальний, з легкістю дозволяє писати програми, що 

працюють з самими різними базами даних, з графікою і т. д., що робить цю мову ідеальним ви-

бором для початківців у веб-програмуванні. 

MySQL. MySQL - це назва не мови програмування, а бази даних, яка є найбільш популяр-

ною серед тих, які використовуються при розробці сайтів. Звичайно, можна всю необхідну ін-

формацію зберігати у файлах, але, коли її стає забагато і коли виникає необхідність в її струк-

туруванні, без бази даних обійтися складно, тому знайомство, хоча б на базовому рівні, з мо-

вою запитів для бази MySQL буде вельми незайвим для починаючого веб-майстра. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Дослідження та аналіз існуючих мов web-

програмування та особливості їх застосування при розробці сайтів для дистанційного навчання по-

казав, що для побудови сайту, який повністю задовольнить поставленому завданню, треба викорис-

тати декілька засобів Web-програмування. Знаючи яку задачу може вирішити використання певної 

мови веб-програмування, ми можемо обрати всі необхідні мови і реалізувати сайт. Слід також уни-

кнути таких нюансів, як громіздкість коду, яка буде приводити до уповільнення роботи сайту, ви-

рішити проблему з безпекою, щоб не поставити сайт під удар зловмисників. 
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Выполнен анализ нагрузок, действующих на опорные конструкции конвейера в зависимости от грузопотока и 

режимов транспортирования, а также оценка влияния отдельных факторов на металлоемкость конвейерного става. 
 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Исходя из особенностей расчета и про-

ектирования, а также, учитывая условия работы конкретной конструкции, оптимизация веса 

металлоконструкций имеет несколько направлений. К ним, в первую очередь, следует отнести 

задачи распределения внутренних усилий и материала в статически неопределимой системе с 
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заданной геометрической схемой, задачи определения оптимальных и физических параметров 

конструктивной формы системы при заданных нагрузках. Во-вторых, сюда относятся способы 

автоматического регулирования режимных параметров конвейерных установок.  

Анализ исследований и публикаций. К современным металлоконструкциям линейной 

части конвейера, а именно, конвейерному ставу предъявляется ряд требований по прочности, 

амортизирующей способности при динамических нагрузках, устойчивости, минимальной ме-

таллоемкости, долговечности. Анализ расчетов ряда предприятий и научно-исследовательских 

организаций показал, что существующие методы проектирования конвейерного става не в пол-

ной мере учитывают истинную картину его нагружения. 

Основные размеры конвейерных ставов назначаются по конструктивным соображениям с 

привлечением отраслевых стандартов и нормалей. По принятым размерам проводятся про-

верочные расчеты, которые заключаются в следующем: выбирается расчетная схема секции 

става в виде рамы, внешние нагрузки задаются в виде статически приложенных сил от масс 

груза, ленты, роликоопор. Кроме того, вводится коэффициент перегрузки, величина которого 

колеблется от 1,2 до 1,7 без достаточного обоснования его величины.  

Постановка задания. Изменение уровня скорости транспортирования, величины натяжно-

го усилия конвейерной ленты, гранулометрического состава транспортируемого груза влечет за 

собой изменение расчетной нагрузки на прогоны става со стороны роликоопор. Направленное 

оптимальное регулирование режимных параметров позволяет снижать нагрузки на конструк-

ции в экстремальных ситуациях, например, при транспортировании особо крупных кусков, при 

запусках конвейера. Это позволяет уменьшить сечение элементов конструкций без потери 

прочности при проектировании или увеличить долговечность и надежность у действующих 

конвейеров. 

Изложение материала и результаты. Рассмотрим решение задачи оптимизации массы 

поддерживающих конструкций с учетом определяющих условий появления максимальных 

усилий от основных и дополнительных видов нагрузки. 

Представим массу конвейерного става в виде функционала 

э

n

j
j mIC 1][

1




 , 

где l - длина j-го участка конвейерного става, см; [] - допускаемое напряжение для материала 

прогонов и стоек,, кг/см2; mэ - линейная масса элемента, зависящая от суммарного изгибающего 

момента )(  іэ Mfm  приложенного у несущей балке секции става. 

Согласно принятой расчетной схеме нагрузок, действующих на продольную балку секции 

става, очевидно, что здесь действует поперечный изгиб, при котором в каждом поперечном се-

чении балки, помимо изгибающего момента, есть еще и поперечная сила. В таком случае, как 

известно, надо делать проверку прочности или подбирать размеры сечения балки по опасному 

сечению. Значит и суммарный момент определяется для опасного сечения, как сумма моментов 

от вертикальных и горизонтальных РГ
і составляющих возмущающих сил, т.е.  

22 )()( Г

і

В

іі MMM 
 . 

Кроме того, его можно представить, как сумму моментов действующих от основных и до-

полнительных видов нагрузок без учета защемления балки: 

ДММММM Ткпі  , 

где Мп,Мк,Мт,Мд - соответственно изгибающие моменты, вызванные от потока груза, кусков, 

тягового усилия и дополнительных нагрузок. 

Таким образом, подставляя в функционал металлоемкости величину максимально-

допустимой нагрузки, определим массу конвейерного става, а подставляя загрузку от потока 

груза, от крупных кусков, тягового усилия получим часть массы става обусловленную данным 

фактором. Отношение части массы става, обусловленной отдельным фактором, к общей массе 

конвейерного става дает весовую значимость (в %) каждой из основных нагрузок в формирова-

нии металлоемкости. Произведем расчет, пользуясь данными для конвейеров производства ПО 

НКМЗ типа ЛК 5250 (15341РР). 

Нагрузка от потока, как говорилось, зависит от гранулометрического состава, скорости 

транспортирования, натяжения и других факторов и составляет 45-50 % от общей нагрузки в 
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установившемся режиме, что по расчету определяет 50-58 % массы става 
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где Сп - часть массы конвейерного става, обусловленная величиной  нагрузки на конвейер от 

потока груза; f(Mn) - погонная масса элемента, зависящая от потока материала. 

Нагрузка от транспортирования отдельных крупных кусков с малым количеством подсып-

ки или без подсыпки вообще сопровождается ударами кусков о роликоопоры и составляет в 

процентах от общей нагрузки 

%,2016/%100  ік MM  

что в общем весе секции става составляет 
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где Ск - часть массы конвейерного става, обусловленная нагрузкой от кусков груза; f(Mк) - по-

гонная масса элемента, зависящая от крупных кусков груза. 

На остальные нагружающие факторы (тяговое усилие, провисшая лента с грузом, колеба-

ния) приходится до 35 % всей нагрузки, что по расчету формирует от 24 до 28 % металлоемко-

сти става. 

Во время пуска конвейера (рассматриваем пуск груженного конвейера, как более тяжелый 

случай) картина нагружения става несколько меняется. В начальный момент пуска нагрузка от 

потока материала отсутствует, так как еще нет движения (нет понятия о потоке как таковом). В 

этот момент на конструкции става действует момент от суммарной вертикальной нагрузки гор-

ной массы, ленты, роликоопор 

)( .орлГВ qqqхM  , 

где х - расстояние от опасного сечения до опоры конвейерного става, м. Момент от суммарной 

вертикальной нагрузки составляет в общей нагрузке при пуске  

%5046%100)/(
1






т

і
іпВ МM , 

что следующим образом отражается на металлоемкости става конвейера  
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где 


m

i
inM

1

- суммарная нагрузка на секцию става при пуске; m- количество роликоопор в сек-

ции; i-порядковый номер рассматриваемой роликоопоры в секции става. 

Нагрузка от отдельных крупных кусков, в виде импульсного удара, наоборот увеличивает-

ся, т.к. изменяется скорость соударения куска с роликоопорой при пуске. При этом нагрузка на 

став от кусков при пуске составляет в процентах от общей нагрузки, где Мкп - момент, воздей-

ствующий на став конвейера от крупных кусков при пуске 
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что в общей металлоемкости става составляет 
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При пусковых режимах повышенное влияние оказывает тяговое усилие, особенно при 

наличии невращающихся роликов. Нагрузки от тягового усилия, усиленные воздействием на 

роликоопору провисающей ленты с грузом, создают изгибающий момент Мт, который в общей 

нагрузке при пуске составляет 10-12 %, а в металлоемкости секции става 22-18 %. 

Колебания конвейерного става, вызванные самыми разными причинами, имеют особое 

значение при назначении металлоемкости конструкций, особенно при решении задач по их об-

легчению. В большинстве своем они влияют на усталостные накопления деформации в элемен-

тах конструкций. 

Долговечность элементов конвейерного става зависит от многих причин. И, как показывает 

опыт, основными и них являются эксплуатационные параметры конвейера, такие, как пусковые 
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усилия, скорость транспортирования, гранулометрический состав материала. Эксплуатацион-

ные параметры оказывают разрушающее действие на опорные элементы конвейера. Поврежде-

ние, произведенное единичным воздействием разрушающего фактора, называется мерой по-

вреждения [6], при этом меры повреждения от различных разрушающих факторов (крупные 

куски, регулирование скорости, пусковые режимы) различны по величине. Повреждение кон-

струкции за определенное время равно сумме мер повреждений от различных факторов за это 

время и может быть выражено уравнением 

 




T

t
ptntкtкТ VVVVtmVPfV

o

)();,,,( , 

где Рт,V,mк - эксплуатационные параметры конвейера, а именно: тяговое усилие привода, Н; 

скорость транспортирования м/с; масса крупных кусков, кг; Vkt,Vnt,Vpt - меры повреждения кон-

струкций от различных факторов (кусков, пускового усилия, разных неучтенных) за время Т, с; 

t - промежутки времени измерения, с. Мера повреждения безразмерная величина и для разру-

шенной конструкции равна единице [6]. 

Меру повреждения конструкций от ударов крупными кусками груза оцениваем следующим 

образом. Так, как, это повреждение также зависит от скорости транспортирования, массы круп-

ных кусков и частоты их прохождения и может быть представлено зависимостью Vk-F(V,mk,ek)
 

выполним анализ степени воздействия названных эксплуатационных факторов на меру повре-

ждения от кусков. 

В условиях промышленной эксплуатации недогруженный конвейер транспортирует мате-

рил с той же скоростью, что и загруженный. При этом отдельно расположенные куски взаимо-

действуют с роликоопорами, происходит импульсный удар [3,4], величина которого определя-

ется из выражения [5] 
1

112 )1)(sin(   nк KKVmP
к  

где mк - масса крупного куска, кг; V - скорость транспортирования, м/с; 1,2 - углы входа ленты 

на ролик, зависят от массы куска и натяжения ленты; К1 - коэффициент восстановления при 

ударе о роликоопору; Kn - нелинейный коэффициент, характеризующий подсыпку мелочи, за-

висящий от массы и формы куска. 

Из приведенного выражения очевидно, что сила импульсного удара крупного куска о ро-

ликоопору пропорциональная скорости транспортирования. При недогруженном конвейере ре-

гулирование по грузопотоку предполагает уменьшение скорости транспортирования. При этом 

сила удара крупного куска о роликоопору соответственно уменьшится, во- первых, в результате 

снижения скорости, во-вторых, за счет уплотнения груза подсыпкой более мелких фракций ма-

териала. Если считать единичное взаимодействие повреджающего фактора с элементами опор-

ных конструкций циклом нагружения, то максимальное напряжения цикла S, в данном случае, 

обусловлено ударом куска массой mк при скорости ленты V. Регулируя скорость по грузопото-

ку, уменьшаем величину ударной нагрузки от взаимодействия куска с роликоопорой, т.е. сни-

жаем максимальное напряжение цикла от удара крупным куском в элементах роликоопоры. 

При снижении максимального напряжения цикла конструкция выдержит большее число 

циклов нагружения до разрушения, чем прежде, что может быть представлено зависимостью 

N(Sp)>>N(S), здесь Sp,S - соответственно, максимальные напряжения циклов при регулирова-

нии скорости и без применения регулируемого привода. 

При использовании регулируемого привода мера повреждения от единичных воздействий 

повреждающих факторов (в заданном случае крупных кусков) уменьшается пропорционально 

глубине регулирования скорости и будет равна 

  )(5,0 1 SpNКWеекV цк   

где Wек - эффективная частота процесса, т.е. частота прохождения крупных кусков груза, 1/с; t - 

время исследования, с; Кц - коэффициент, учитывающий увеличение количества циклов нагруз-

ки до разрушения за счет уменьшения повреждения от единичного воздействия. 

Для оценки меры повреждения конструкций от пусковых усилий привода рассмотрим 

нагрузки, которые испытывают элементы конвейерного става в период пуска, особенно, при 

трогании и возможность их снижения путем регулирования пускового момента двигателя в фа-

зе трогания. Во время запуска груженого конвейера усилие передаваемое лентой на став опре-
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деляем по формуле 

.cos])/()2([cos)( 22
т.пдт.пст.п fniDCDРiМDCРfnCРР oooэoсoooэсэjТ    

Это усилие превышает необходимое усилие для трогания конвейера и создает дополни-

тельную нагрузку на элементы конвейерного става и ленту. Для уменьшения пусковых нагру-

зок на конструкции необходимо, как выявить невращающиеся ролики, так и управлять двигате-

лем в момент запуска конвейера. Режим запуска должен способствовать плавному и постепен-

ному прохождению фронта волны пускового тягового усилия по ленте конвейера и уменьшать 

время приложения максимальных усилий на роликоопоры и став через невращающиеся ролики, 

т.е. уменьшать максимальное напряжения цикла (запуска конвейера) Sn. Это в свою очередь, 

приведет к увеличению циклов нагружения до разрушения по этому фактору и, соответственно, 

к уменьшению меры повреждения 

  )(/10,5 1 SnKNtWV enn  , 

здесь Wen - эффективная частота процесса (запусков), 1/с. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Анализ методов расчета отдельных 

элементов опорных конструкций показывает, что имеется значительный разброс металлоемко-

сти конвейеров одного вида и значения в зависимости от методик, применяемых транспортны-

ми организациями, так как, в большинстве случаев для упрощения ряд нагружающих факторов 

учитывают коэффициентами запаса прочности. Такой подход кроет в себе резерв снижения ме-

таллоемкости. Применение автоматизированных методов расчета опорных конструкций на 

ЭВМ с заданием уточненных нагрузок для наиболее тяжелых режимов работы установки, поз-

воляет учитывать: 

динамические процессы, происходящие в элементах става, 

изменение грансостава груза и другие условия эксплуатации, 

обеспечивает унифицированный подход к расчету. 

Как следствие, снижение металлоемкости става на стадии проектирования на 10-14 % на 

одном конвейере типа ЛК-5250. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУПНОКУСКОВОЙ РУДЫ 
 

Рассмотрена система автоматического определения кусков руды в потоке с использованием контролера на ос-

нове нечеткой логики. Приведена модель системы определения кусков руды с помощью нечеткого управления с 

использование ANFIS технологии. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, нечеткая логика, нечеткая база знаний, сортиров-

ка, функций принадлежностей. 
 

Проблема и ее связь с практическими задачами. На сегодняшний день довольно трудно 

представить функционирование какого-либо технологического объекта без автоматизирован-

ной системы управления, в том числе и процессы магнитной сепарации кусковой руды. В усло-

виях рыночной конкурентной борьбы предприятия вынуждены не только обеспечивать без-

опасность и устойчивость ведения технологических процессов, но и постоянно повышать их 

                                           
.  Цвиркун С.Л., 2012 
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экономическую эффективность. 

Безусловно, самым очевидным методом повышения эффективности технологических про-

цессов является совершенствование технологических схем, аппаратурного оформления техно-

логии и режимов технологических процессов. Однако в рамках такого подхода можно извлечь 

лишь часть резервов экономии. Наиболее значительный эффект может быть получен за счет 

совершенствования автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП) с включением в структуру системы интеллектуальной составляющей математическо-

го аппарата, работающего на основании алгоритмов нечеткой логики, нейронных сетей и др. 

Для получения блок-схемы алгоритма управления процессом магнитной сепарации кусковой 

руды необходимо провести анализ технологического процесса, определить место математиче-

ского аппарата в структуре АСУТП и установить ограничения, накладываемые на основные 

параметры процесса. 

Анализ исследований и публикаций. Цель управления процессом магнитной сепарации 

кусковой руды - получение железной руды стабильного качества, поступающей на дальнейший 

обогатительный передел, что влияет на снижение себестоимости и повышение технико-

экономических показателей обогащения магнетитовой руды: снижение стоимости обогащения 

сырья, по сравнению с традиционным способом, поскольку при той же технологии обогащения 

руды, уменьшается количество хвостов и увеличивается количество концентрата, а также каче-

ство, сортность и потребительские свойства; повышение эффективности последующего метал-

лургического передела со снижением расхода кокса на каждую тонну концентрата и сокраще-

ние потерь металла в шлаках на 20 %, за счет снижения потерь полезного компонента, увели-

чения производительности и повышения качества концентрата при обогащении сырья. Проис-

ходит снижение общих эксплуатационных расходов за счет экономии электроэнергии на гид-

ротранспорт и укладку мокрых хвостов, а также уменьшение удельного расхода электроэнер-

гии, шаров и футеровки при измельчении руды. 

Анализ данных оперативного контроля процесса обогащения показал [1], что содержание 

полезного компонента в концентрате колеблется в широких пределах. В связи с этим возникла 

необходимость стабилизации содержания полезного компонента в железной руде. Стабилиза-

ция качества руды, поступающей на обогащение (стабилизация содержания полезного компо-

нента в железной руде в заданных пределах) возможна путем изъятия богатой крупнокусковой 

руды до поступления на 1-ю стадию обогащения за счет внедрения автоматизированной систе-

мы управления, включающей в контур управления моделью количественной оценки содержа-

ния руды в потоке, которая позволит до минимума сократить влияние «человеческого факто-

ра».  

Цель исследования. Разработана система автоматического определения кусков руды в по-

токе с применением алгоритмов нечеткой логики, реализованная с помощью ЭВМ управления, 

аналогично тому, которое выполняет квалифицированный оператор, путем представления в 

виде модели методов его работы с использованием правил управления. Нечеткие системы ос-

нованы на правилах продукционного типа. Обычно продукционное правило записывается в ви-

де: «ЕСЛИ (посылка) (связка) (посылка)…(посылка) ТО (заключение)». В качестве посылки и 

заключения в правиле используются лингвистические переменные, что позволяет избежать 

ограничений, присущих продукционным правилам классической логики. Таким образом, фор-

мируется нечеткое соответствие между пространством предпосылок и пространством заключе-

ний. 

Изложение материала и результаты. Методы настройки систем нечеткого вывода за по-

следнее десятилетие получили существенное развитие. Разработан аппарат, так называемых, 

нечетких нейронных сетей (Fuzzy Neural Net), называемых так же ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System). Нечеткие нейронные сети представляют собой гибрид между нечеткими си-

стемами и нейронными сетями. При адаптивном подходе к построению нечетких систем управ-

ления настройка блоков нечеткого логического вывода осуществляется не только в процессе 

проектирования, но и во время нормальной эксплуатации системы, параллельно с процессом 

управления объектом. Адаптивные системы позволяют осуществлять более качественное 

управление сложными не стационарными объектами по сравнению с обычными системами. 

Рассмотрим систему автоматического определения кусков руды в потоке с использованием 

контролера на основе нечеткой логики. В качестве данных для экспериментального сравнения 
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были отобраны десять кусков руды, полученных после обработки изображения, а в качестве 

описывающих их признаков были отобраны четыре достаточно информативных характеристик. 

Эти данные представлены в виде нормированных данных в табл. 1. 
Таблица 1 

Таблица нормированных данных 

 

Номер объекта Крупность, мм2 Содержание железа, % Масса, кг Цвет 

1 0,83 1 0,87 0,6 

2 0,5 0,88 0,65 0,6 

3 0,58 0,85 0,78 0,1 

4 1 0,96 1 0,3 

5 0,33 0,78 0,57 0,3 

6 0,42 0,85 0,7 0,6 

7 0,17 0,79 0,43 0,3 

8 0,5 0,93 0,65 0,6 

9 0,75 0,94 0,91 0,6 

10 0,67 0,96 0,78 0,6 

 

Трудности в моделировании процесса магнитной сортировки при предварительном обога-

щении руды происходят из-за недостаточности знания взаимодействия разделительных при-

знаков руды. Чтобы справиться с такой неопределённостью, можно использовать имитацион-

ное моделирование сложных систем.  

Для моделирования системы автоматического определения кусков руды с помощью нечет-

кого управления использовались возможности среды технологических расчётов – MATLAB [3], 

а также сопутствующей системы для моделирования динамических нелинейных систем – 

Simulink, системы разработки нечетких систем управления Fuzzy Logic Toolbox. Пакет Fuzzy 

Logic Toolbox, входящий в состав системы MATLAB, содержит набор GUI модулей, обеспечи-

вающих проведение этапа структурной идентификации в диалоговом режиме. На этом этапе 

определяется количество входов и выходов модели, задаются количество термов и типы функ-

ций принадлежностей, формируется базу знаний. Пакет Fuzzy Logic Toolbox для моделей типа 

Сугэно обеспечивает автоматизацию этапа параметрической идентификации. Настройку нечет-

кой модели типа Сугэно удобно проводить в диалоговом режиме с использованием GUI модуля 

anfisedit. Настройка выполняется с использованием технологии ANFIS (Adaptive Network based 

Fuzzy Inference System) и представляет собой итерационную процедуру нахождения параметров 

функций принадлежности, которые минимизируют расхождения между действительным и же-

лаемым поведениями модели. 

База знаний формировалась непосредственно из результатов измерений крупности куска 

руды, содержания железа в куске, веса куска и цвета в соответствии с (табл. 1). С учeтом зави-

симостей приведенных в табл. 2 в качестве последней величины использовалось значение куска 

руды, который относится доменной руде. Применялся алгоритм решеточного разбиения по три 

терма для оценки каждой входной переменной с гауссовой функцией принадлежности 
2
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где υi,j представляет среднее значение, 
2
, ji  дисперсию функции Гаусса, параметр α определяет 

точку максимума функции принадлежности,  описывает степень нечеткости числа, значения 

α±σ являются точками перегиба графика функции принадлежности. 

Структура модели системы автоматического определения кусков руды в потоке с исполь-

зованием контролера на основе нечеткой логики представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы автома-

тического определения кусков руды в потоке 
 

Реализация логической операции И 
(andMethod) осуществлялась методом 
произведения (prod), логической опера-
ции ИЛИ (orMethod) - методом вероят-
ностного ИЛИ (probor). Реализация им-
пликации (impMethod) выполнено ме-
тодом минимума (min), а операции объ-
единения функций принадлежности 
выходной переменной (aggMethod) - 

методом максимума (max). В качестве метода дефаззификации в системах типа Сугено приме-
няется метод «средневзвешенное» (wtaver). Применение данного метода позволяет участвовать 
в принятии окончательного решения нескольким правилам, и сократить количество правил от-
носительно системы типа Сугено. 

Нечеткая модель оптимизирована по обучающей выборке из 10 числовых массивов “вхо-
ды-выход”.  

Графики функций принадлежностей входных переменных показаны на рис. 2.  

   

   
Рис. 2. Оптимальные функции принадлежности входных переменных 

 

В диалоговом режиме с использованием GUI модуля anfisedit произведем настройку не-

четкой модели типа Сугэно. 
Рис. 3. Окно GUI модуля anfisedit после загруз-

ки учебной выборки 
 

Далее проведем обучение модели с 

помощью опции Train FIS. Оптимальные 

методы оставим без изменения, за исклю-

чением количество циклов обучения, уве-

личим до 10. После обучения (Train Now) 

получим результат в виде графика ошибки 

сети (рис. 4), из которого видно, что про-

цесс обучения заканчивается на 8 цикле с 

ошибкой равной E=2,5·10-6 
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Рис. 4. Результат обучения ANFIS модели 
 

Построим модель системы автоматиче-

ского определения искомых кусков руды в 

потоке с использованием контролера на ос-

нове нечеткой логики (Fuzzy Logic Control-

ler) с помощью Simulink (рис. 5). 

 
Рис. 5. Модель системы автоматического опре-

деления искомых кусков руды 

 

Результаты работы гибридной ANFIS модели по алгоритму Сугено (рис.6). Из графика 

видно, что из 10 кусков руду для отбора подходят 1,4,9 и 10 кусок которые находятся в зоне 

расположения устройства для определения крупнокусковой руды. 
Рис. 6. Результаты работы гибридной ANFIS 

модели 
 

Выводы. Можно сделать следующий 

вывод: ключ к успешному внедрению 

нечеткой логики в промышленную авто-

матизацию - в умелом сочетании её с 

традиционными средствами. Нечеткая 

логика не заменяет обычной техники 

управления, а дополняет её высокоэф-

фективной методологией реализации 

стратегий многосвязного управления. Та-

ким образом, основной потенциал нечет-

кой логики лежит в сфере реализации 

функций диспетчерского управления, по-

скольку, поскольку с ее помощью прак-

тически полностью автоматизирует процесс получения нечеткой (гибридной) системы, воз-

можность просмотра сформированных правил и интерпретацию их для дальнейшего анализа 

данных. 
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зок на техническое состояние фундамента и конструкций опускного колодца. 
 

Дробильно-перегрузочный узел концентрационного горизонта отм. -60,0 м представляет 

собой сооружение цилиндрической формы (колодец) со стенами, выполненными из монолит-

ного железобетона. Оголовок колодца представляет собой железобетонный прямоугольный 

бункер, предназначенный для приема руды от самосвалов и передачи ее в дробилку ККД-

1500/180.  

Дробилка установлена на железобетонный фундамент, являющийся верхней частью желе-

зобетонного прямоугольного передаточного бункера, смонтированного на шесть железобетон-

ных колонн. Фундаменты под колонны - железобетонные отдельно стоящие, верхний обрез 

фундаментов находится на уровне дна колодца. Передаточный бункер предназначен для пере-

дачи руды от дробилки к питателям, расположенным на нижележащем перекрытии. План пере-

крытия на отм. -70,7 м и вертикальный разрез приведены на рис. 1.  

В результате планового общего обследования рамного фундамента дробилки дробильно-

перегрузочного узла на отм. - 60 м было выявлено наличие трещин в нижней части колонн. 

Вместе с тем, согласно измерениям, проведенным ООО «НИПИ Будтехэкспертиза» и, зафикси-

рованы повышенные амплитуды колебаний фундамента при загрузке дробилки кусками рудной 

массы наибольшего размера.  
Рис. 1. Вертикальный разрез и план отм. -70,7 м 

 

Амплитуды колебаний находятся в пределах 
36-38 мм, что превышает допустимые 0,3 мм по 
СНиП 2.02.05-87 в 120 раз. Согласно измерений, 
проведенных ОНИЛАЭ ПГАСА, амплитуда ко-
лебаний составила 0,42 мм. 

Для уточнения динамических нагрузок на 
рамный фундамент для разработки проекта уси-
ления рамного фундамента ГПИ «Кривбас-
спрект», оценки эффективности и установления 
причин, вызывающих колебания повышенной 
амплитуды, было произведено динамическое 
обследование верхнего обреза фундамента и 
дробилки в два этапа - до и после усиления.  

Регистрация колебаний и преобразование 
сигналов в спектральную форму осуществлялось при помощи анализатора вибрации АС-6400 в 
режиме обычной загрузки дробилки на уровне верхнего обреза фундамента в двух взаимно-
перпендикулярных направлениях. Результаты измерений представлены на рис. 2.  

Из данных спектрограмм видно, что основные колебания совершаются на частотах 1,5 и 3 

Гц. Частота собственных колебаний фундамента дробилки согласно [5] 1,63 и 1,43 Гц, а частота 

вращения конуса - 1,5 Гц, что свидетельствует о наличии резонанса и наибольших амплитуд 

колебаний на этой частоте. 

После производства работ по усилению дробилки путем создания жесткого диска вокруг верхне-

го обреза фундамента с опиранием на скальные породы (для ограничения горизонтальных смещений 

верхнего обреза фундамента и передачи динамических воздействий на скальные породы) были про-

ведены повторные замеры уровня колебаний. Результаты измерений представлены на рис. 3. 

Сравнивая амплитуды виброускорений, можно сказать, что уровень вибраций в диапазоне 

частот 1,5-3 Гц уменьшился в 10-15 раз. 
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Рис. 2. Спектрограммы виброускорений и перемещений в области низких частот до усиления 
 

Для выявления причин, которые привели к колебаниям фундамента, отличающихся от 

нормального режима эксплуатации, было выполнено визуальное и динамическое обследование  

корпуса дробилки. 

 
Рис. 3. Спектрограммы виброускорений в области низких частот после усиления 

 

Визуальный осмотр частей дробилки констатирует тот факт, что она собрана из отдельных 

частей аналогичных дробилок, что недопустимо согласно [1,2]. Поскольку каждая дробилка 

индивидуального изготовления, каждая ее часть является в своем роде уникальной и подогнан-

ной к другим частям при изготовлении. Доказательством этогоможет служить несовпадение 

(отсутствие) монтажных отверстий под стягивающие болты в нижнем и среднем кольцах дро-

билки. Кроме того в местах совпадения отверстий не установлены стяжные болты, схема рас-

положения которых указана в [3].  

При данных исходных условиях дробилка работает в следующем режиме. При работе в пу-

стом режиме на холостом ходу отсутствуют силы реакции от измельчаемой горной массы 

наблюдаются колебания частей дробилки и фундаментов не превышающие нормативные. В 

момент загрузки в дробилку горной массы появляются силы реакции между кусками горной 

массы, конусом и элементами корпуса дробилки. На этом этапе работы дробилки наблюдается 

постепенное раскачивание фундамента. Вместе с тем наблюдаются биения и скачки среднего 

кольца дробилки относительно нижнего кольца. Максимальные амплитуды отклонения скоро-

стей и ускорений наблюдаются в моменты попадания крупных кусков (бутов) горной массы 

или подачи горной массы с высоким процентным содержанием крупной фракции. Проведенные 

измерения виброускорений частей дробилки и последующий их анализ, подтверждают данные 

визуального осмотра о нежестком соединении частей между собой (рис. 4,5). 
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Рис. 4. Акселерограммы вибро-

ускорений средней и нижней частей 

дробилки 
 

При податливом соединении 

частей дробилки после попадания 

рудной массы между подвижным 

внутренним и неподвижным 

внешним конусом дробилки воз-

никает давление стенок конуса на 

кусок рудной массы, который под 

действием этих сил должен раз-

рушаться. При наличии податли-

вости между частями дробилки 

происходит их взаимное смеще-

ние, до момента условного закли-

нивания конуса и стенок дробил-

ки и уравновешивания действу-

ющих сил (рис. 6).  

Рис. 5. Увеличенные фрагменты акселерограммы виброускорений 
 

 
 

Рис. 6. Схема взаимодействия дробилки и фундамента  
 

Основной причиной повышенных сверхнормативных колебаний и деформаций системы «дро-
билка-фундамент» является существенное отступление от норм эксплуатации обследуемого оборудо-
вания. Данный фактор приводит к преждевременному износу, как самого оборудования, так и строи-
тельных конструкций сооружения в котором оно расположено. Значительная часть энергии, переда-
ваемая от привода к дробилке, затрачивается на раскачивание и колебание системы «дробилка-
фундамент», что приводит к перерасходу электроэнергии при измельчении рудной массы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  

НА ТЕМПЫ ПРОХОДКИ ВЫРАБОТОК В ГЛУБОКИХ ШАХТАХ 
 

Затронуты вопросы организации работ по реконструкции шахт. Исследовано влияния ряда факторов: проч-

ностных свойств пород, производительности бурового и погрузочного оборудования, а также средств крепления на 

темпы сооружения выработок глубоких шахт.    

Активная реконструкция глубоких шахт для поддержания их производственной мощности 

требует своевременного ввода в эксплуатацию большого объема различных горных выработок. В 

этой связи соблюдение заданных темпов проходки выработок является важной задачей организа-

ции работ. Можно предполагать, с учетом отмеченного, что актуальным является исследование 

зависимости скорости проведения выработки от таких факторов, как крепость пересекаемых гор-

ных пород, производительность бурового и погрузочного оборудования, средств крепления. 

Для исследования влияния крепости пород на темпы проходки горизонтальных выработок 

примем следующие условия. Проходка выработки, площадью поперечного сечения (здесь и да-

лее) вчерне 16 м2, производится в обычных условиях буровзрывным способом. Крепление выра-

ботки - комбинированное, предусматривающее сочетание набрызгбетона и анкеров.  

Наибольшая скорость проходки выработки наблюдается при минимальном значении коэффи-

циента крепости пород, в рамках нами рассмотренного, и составляет 45,94 м/мес (примем за 100 %) 

при соответствующей глубине шпуров 2,61 м. Рост коэффициента крепости пород приводит к 

уменьшению скорости проходки выработки, например, при крепости 9 она составит 36,26 м/мес 

(78,9 %), при крепости 12-27,81 м/мес (60,54 %). При возрастании коэффициента крепости пород до 

15 скорость проходки будет составлять уже менее половины базового уровня, а именно 21,3 м/мес 

(46,36 %), а при достижении значения крепости 17 сократится до 18,13 м/мес (39,46 %).  

Таким образом, при изменении коэффициента крепости пород от 6 до 17, расчетная ско-

рость проходки горной выработки, как интегральный показатель различных факторов, сократится 

в 2,5 раза, что позволяет считать крепость пород определяющим параметром при организации 

работ. 

В общем виде зависимость скорости проходки выработки v от коэффициента крепости пород 

f по шкале проф. М.М. Протодьяконова может быть описано выражением   

v = -2,5486f + 59,612 

Исследуем далее зависимость скорости строительства выработки от изменения эксплуатаци-

онной производительности бурового оборудования. Проходка осуществляется в породах с коэф-

фициентом крепости 16 по шкале проф. М.М. Протодьяконова.  

При изменении эксплуатационной производительности бурового оборудования с 7 до 14 м/ч 

скорость проходки выработки возрастает соответственно с 17,6 до 28,34 м/мес (в 1,61 раза), при 

изменении с 14 до 21 м/ч скорость увеличится до 36,26 м/мес (в 1,28 раза), а при изменении от 21 

до 28 м/ч скорость возрастет до 42,06 м/мес (в 1,16 раза).  

По отношению к скорости проходки, наблюдающейся при эксплуатационной производи-

тельности бурового оборудования 7 м/ч, скорость проходки при эксплуатационной производи-

тельности 14 м/ч составит 161 %, при 21 м/ч – 206 %, при 28 м/ч - 239 %. 

Для достижения скорости проходки выработки 25 м/мес. в данном случае требуется эксплуа-

тационная производительность бурового оборудования порядка 11,7 м/ч в то время как для ско-

                                           
.  Роенко А.Н., Коваленко В.В., Харин С.А., 2013 
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рости 50 м/мес - 42 м/ч, т.е. для увеличения скорости проходки выработки в 2 раза требуется уве-

личить эксплуатационную производительность бурового оборудования в 3,59 раза. 

Зависимость скорости проходки выработки от эксплуатационной производительности буро-

вого оборудования при проведении ее в породах с коэффициентом крепости 16 по шкале проф. 

М.М. Протодьяконова может быть описана выражением 

v = 1,25f + 10,06. 

При анализе зависимости скорости проходки выработки от эксплуатационной производи-

тельности бурового оборудования при аналогичных условиях, но в породах с более высокой кре-

постью - 20 по шкале проф. М.М. Протодьяконова, подтверждаются ранее отмеченные тенден-

ции. Отмечено, что при прочих равных условиях и изменении коэффициента крепости пород от 

12 до 20 по шкале проф. М.М. Протодьяконова эксплуатационная производительность бурового 

оборудования, необходимая для поддержания скорости проходки выработки на уровне 25 м/мес, 

возрастает в 1,6 раза, а скорости 50 м/мес - в 1,56 раза. 

Рассмотрим далее влияние эксплуатационной производительности погрузочного оборудова-

ния на скорость проходки. При f=12 и эксплуатационной производительности погрузочного обо-

рудования 3 м/ч имеет место скорость проходки выработки 21,65 м/мес. При увеличении эксплу-

атационной производительности погрузочного оборудования происходит рост скорости проход-

ки выработки. Например, при эксплуатационной производительности 6 м3/ч имеет место ско-

рость проходки выработки 25,87 м/мес, при 12 м3/ч - соответственно 28,51 м/мес, а при произво-

дительности 15 м3/ч скорость составит 29,22 м/мес.  

Зависимость скорости проходки выработки от эксплуатационной производительности погру-

зочного оборудования может быть описана следующими выражениями: при f=12 v=0,51 f+22,12, 

при f=16 v= 0,39f+19,5, при f=18 y= 0,37f +18,3. 

При увеличении эксплуатационной производительности погрузочного оборудования в 2 раза 

по отношению к принятому нами базовому уровню, т.е. до 6 м3/ч, скорость проходки выработки 

возрастает на 19,5 %. При росте в 3 раза скорость проходки выработки возрастает на 27,6 % по 

отношению к базовой. Дальнейшее возрастание эксплуатационной производительности погру-

зочного оборудования, в 4 и 5 раз применительно к базовой приводит к росту скорости проходки 

соответственно на 31,7 % и 35 %. Очевидно, что, по мере роста уровня эксплуатационной произ-

водительности средств погрузки, интенсивность  возрастания скорости проходки выработки за-

метно снижается. 

При увеличении f до 16 по шкале проф. М.М. Протодьяконова скорость проходки выработки 

при соответствующих значениях эксплуатационной производительности погрузочного оборудо-

вания уменьшается. Так, например, при эксплуатационной производительности 3 м3/ч скорость 

проходки выработки сократилась до 19,18 м/мес, это в 1,129 раза меньше, по отношению к скоро-

сти, имевшей место при коэффициенте крепости пород f=12. Такое происходит из-за общего 

снижения скорости проходки, в первую очередь, за счет увеличения продолжительности буро-

взрывных работ.  

Несмотря на широкое применение набрызгбетонной крепи, влияние темпов ее сооружения на 

скорость проведения выработок в условиях глубоких шахт изучено далеко не полно. В этой связи 

представляет интерес исследование вопроса о влиянии производительности оборудования для 

крепления выработок глубоких шахт на темпы их проходки при использовании различных типов 

крепей, как набрызгбетона отдельно, так и в сочетании с анкерами. Рассмотрим строительство 

выработки сечением в проходке 20 м2 в породах с f=16 при использовании достаточно высоко-

производительного оборудования для выполнения других, не связанных с креплением, основных 

проходческих операций.  
Влияние этого фактора на темпы проведения выработок может быть существенным, особен-

но в тех случаях, когда имеет место следующее: 
большая площадь поперечного сечения выработки; 
значительная толщина крепи, которая характерна для выработок, находящихся на большой 

глубине или в сложных горно-геологических условиях; 
перерасход бетона под влиянием отскока его в процессе набрызгбетонирования; 
значительный перебор пород в результате БВР и вызванный этим перерасход бетона; 
относительно низкая производительность бурового оборудования при высокой крепости по-

род; 
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низкая производительность проходческого оборудования в целом, исключая средства крепле-
ния. 

Совместное влияние различных факторов на темпы проведения выработок, особенно отли-
чающееся качественной однородностью воздействия, может в большей степени изменять такие 
темпы, рис. 1. 

Рис. 1. Динамика темпов проходки выработки по вариантам 

условий: А - изменение скорости проходки относительно первого 

варианта vi / v1; Б - изменение скорости проходки относительно 

второго варианта vi / v2  
 

Вариант 1 сочетания факторов (набрызгбетон 

толщиной 100 мм и анкеры) отражает случай (ско-

рость проходки v1=30 м/мес.), когда имеет место 

наименьшая производительность средств крепления.  

Вариант 2 отличается от предыдущего наиболь-

шей (в рамках рассмотренного нами диапазона значе-

ний) производительностью набрызгбетонирования, 

что позволяет увеличить темпы проходки v2 в 1,28 ра-

за.  

Вариант 3 характеризуется возрастанием в 2 раза (по сравнению с вариантами 1 и 2) произ-

водительности бурения шпуров под анкеры Ва=16 м/ч и дает возможность поддерживать ско-

рость проходки на уровне v3=46 м/мес.  

Вариант 4 предполагает возведение только набрызгбетонной крепи 100 мм. Наконец, обес-

печивающий наибольшую скорость проходки 5 вариант предусматривает непосредственно при 

проходке применение только временной крепи из набрызгбетона относительно небольшой тол-

щины (20 мм) и позволяет в условиях использования высокопроизводительного оборудования 

для всех операций обеспечивать высокие темны проходки, в 2,27 раза превышающие уровень 1 

варианта и в 1,77 раза уровень 2 варианта. 

Выводы. Таким образом, исследование влияния крепости пород на скорость проходки гори-

зонтальных выработок и формирующие ее факторы, позволяет сделать, в частности, следующие 

выводы: коэффициент крепости пород оказывает выраженное воздействие на число шпуров в забое 

выработки, удельный расход ВВ, общую массу заряда, что способно влиять на темпы проходки вы-

работки, он также во многом определяет эксплуатационную производительность средств бурения 

и, следовательно, скорость ведения работ, особенно в весьма крепких породах, где высока доля за-

трат времени проходческого цикла на бурение шпуров. 

В ходе исследования зависимости скорости проходки протяженных выработок горизонта от про-

изводительности бурового оборудования установлено роль этого фактора как наиболее значимого. 

Отмечено, в частности, что при возрастании скорости проходки выработки от 25 до 50 м/мес, т.е. в 2 

раза, требуемая для обеспечения такой скорости эксплуатационная производительность бурового 

оборудования должна увеличиться более интенсивно, в зависимости от условий, в 3,55-3,67 раза. 

Установлено также, что производительности средств погрузки оказывает менее сильное влияние на 

скорость проходки выработки. При двукратном возрастании производительности погрузочного обо-

рудования скорость проходки выработки возрастает только в 1,09-1,19 раза.   

Для выработок с крупными размерами поперечного сечения, находящихся на больших глу-

бинах и характеризующихся значительными толщиной набрызгбетонной крепи и числом анке-

ров, а также их длиной, производительность оборудования для крепления может оказывать весь-

ма заметное влияние на темпы проходки.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В ТУПИКОВОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКЕ 
 

Получено общее решение задачи о пространственно-временном распределении вредного газа в тупиковой гор-

ной выработке. Рассмотрен конкретный пример распространения СО после взрыва в условиях ПАО «Евраз Суха 

Балка» 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Одним из наиболее интен-

сивных источников выделения вредных веществ при проведении горных выработок являются 

взрывные работы. При их ведении в рудничную атмосферу поступает помимо пыли значитель-

ное количество ядовитых газов (оксиды углерода и азота), которые кроме непосредственного 

токсичного действия на горнорабочих усиливают развитие силикоза.  

Ущерб, который наносят эти вредные газы здоровью горнорабочих в настоящее время 

можно оценить лишь косвенно путем сравнения фактических концентраций этих веществ в 

воздушной среде с предельно допустимыми величинами, установленными действующими нор-

мами. Такой подход не дает в полной мере возможности достаточно точного определения по-

следствий воздействия вредных факторов на здоровье человека. Целесообразно в этой связи 

получить количественную оценку ингаляционного воздействия на человека вредных веществ, 

применив для решения этой задачи концепцию риска. Для количественной оценки последствий 

воздействия вредных факторов производственной среды на жизнь и здоровье человека приме-

няются различные математические модели. 

Воздействия этих факторов производственной среды на производственный персонал полу-

чили обобщенное название «доза», а математические модели, дающие результаты этого воздей-

ствия - модели «доза-эффект». В качестве дозы, может рассматриваться количество поступив-

ших в организм работника токсикантов, в число которых входят такие вредные газы как оксиды 

углерода и азота. В качестве аналитических зависимостей, отражающих связи между погло-

щенной дозой и ожидаемым эффектом (вероятностью последствий) применяются стохастиче-

ские (вероятностные) математические модели, которые получили название пробит-функций Рr. 

Поэтому в этой связи необходимо провести теоретические исследования распространения 

вредных газов в тупиковых выработках шахт.  

Постановка задачи. Целью данной работы является изучение путей снижения профессио-

нального риска отравления вредными газами при уборке горной массы после взрыва в условиях 

рудных шахт на основе теоретических исследований распространения вредных газов в тупико-

вой горной выработке.  

Изложение материала и результаты. Из практики известно, что газовыделение происхо-

дит не только при взрыве, но и в последующем при уборке отбитой горной массы. Вредные га-

зы, как правило, накапливаются в глухих выработках, в которых отсутствует или нарушена 

вентиляция.  

На практике рассматриваются случаи ингаляционного воздействия вредных газов при по-

стоянной концентрации вредного вещества  

tcD n       (3) 

где c - концентрация токсиканта, мг/м3, ррm; t - время экспозиции, мин; n - коэффициент, по-

стоянный для каждого конкретного вещества. 

Установлено, что изменение концентрации газообразной примеси будет иметь место не 

только во времени, но и по длине выработки. В связи с этим необходимо было выполнить ана-

литические исследования распространения газообразной примеси для такого специфичного 

пространства, как, например, тупиковая горная выработка. 

Расчетная область представляет собой внутреннюю часть полубесконечного параллелепи-

педа, схема которой представлена на рис. 1. 
Рис. 1. Схема тупиковой горной выработки 
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- время, с; U  – вектор скорости воздушной среды, м/с; D - коэффициент турбулентной диффу-

зии, м2/с; qV - удельная интенсивность выделения массы вредного газа из объемного источника, 

мг/(м3∙с). 

Для математической постановки задачи к уравнению (2) необходимо добавить начальные и 

граничные условия, конкретизировать вид функции источника qV и подставить в уравнение (2) 

вектор скорости U , найденный из решения гидродинамической задачи для воздушного потока. 

Начнем с рассмотрения граничных условий для боковых стенок тупиковой горной выра-

ботки. Поскольку конечной целью решаемой задачи является анализ пагубного воздействия 

вредных газов на организм горнорабочих, то естественно рассмотреть наихудший вариант гра-

ничного условия – полное отражение газа от стенки, когда он весь остается в пределах горной 

выработки. 

Займемся теперь изучением функции источника qV. Поскольку горные работы выполняются 

лишь в тупике горной выработки, то естественно считать, что источник вредного газа располо-

жен в плоскости x=0 (см. рис. 1). Тогда функция qV может быть записана в виде  

     tzyqxtzyxq SV ,,,,,  , 

где (t) - дельта-функция Дирака, 1/м; qS - удельная интенсивность выделения массы вредного 

газа из площадного источника, мг/(м2∙с). 

Что же касается остальных исходных данных, необходимых для постановки задачи, то 

начальные условия при t=0 - однородные: C=0, т.е. нет фоновой концентрации вредного газа. 

Для начала будем считать, что вектор скорости воздушного потока 0U , т.е. выработка не 

проветривается. 

Итак, математическая постановка задачи для расчета распределения концентрации вредно-

го газа C(x,y,z,t) в воздушной среде тупиковой горной выработки (рис. 2) выглядит следующим 

образом 
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Рис. 2. Концентрация в зависимости от расстояния в за-

данный момент времени при проветривании 
 

Существует несколько подходов к решению за-

дачи (3). Во-первых, ее можно решать методом раз-

деления переменных с последующим решением за-

дачи Штурма-Лиувилля по определению собствен-

ных функций. Во-вторых, можно получить фунда-

ментальное решение для полупространства х0, а 

затем преобразовать его в решение для полубеско-

нечного параллелепипеда (рис. 1) методом отраже-

ний. В обоих случаях решение получается в виде 

двукратных бесконечных рядов, является громоздким и неудобным для практического исполь-

зования. 

Однако, процесс построения решения и его окончательный вид можно существенно упро-

стить, если учесть, что продольный размер тупиковой горной выработки значительно превыша-

ет поперечные. При этом задача (3) может быть приближенно сведена к одномерной по про-

странственной координате x. 

Уточним постановку этой задачи. Необходимо найти распределение концентрации вредно-

го газа C(x,t) в воздушной среде тупиковой горной выработки, которая представляется теперь в 

виде полупрямой. (3) принимает простой вид 

Рис.2 Концентрация в зависимости от расстояния

в заданный момент времени при проветривании
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где qS
ср - средняя по сечению удельная интенсивность выделения массы вредного газа из пло-

щадного источника, мг/(м2∙с). 

Вернемся теперь к случаю, когда в выработке может быть вентиляция, т.е. 0U . Посколь-

ку задача сведена к одномерной, то поперечные компоненты скорости V=W=0. (4) принимает 

форму 
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Уравнение неразрывности, записанное в интегральном виде 

US= const      (6) 

где S=const - площадь поперечного сечения выработки, м2, оставляет для определения про-

дольной компоненты скорости U единственную возможность: U=const. Теперь эта компонента 

приобретает смысл средней по сечению выработки скорости. 

Наконец, решение задачи (5) легко получить методом функции Грина [2]. При ее построе-

нии используется метод отражения относительно точки x=0, с учетом наихудшего для провет-

ривания условия непроницаемости торцевой стенки выработки для вредного газа. Функция 

Грина G(x,t,,) дает решение задачи (5) 

   ,ttqср
S        (7) 

где (t) - дельта-функция Дирака, 1/с. Она имеет вид 
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где , - пространственная и временная переменные для функции источника, м и с соответ-

ственно. Общее решение линейного уравнения для произвольной функции источника q(x,t) 

строится на основе принципа суперпозиции [1] 
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Однако в нашем случае - для задачи (5), функция источника имеет специальный вид 

     ,, ср tqxtxq S      (10) 

который позволяет упростить решение. (9) с учетом (10) принимает форму 
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Теперь можно упростить функцию Грина (8) 
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Окончательное решение задачи (5) 

      ,;,, ср
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где G(x,t;) определяется по формуле (12). 

Рассмотрим один из типичных источников газовыделения в тупиковой горной выработке - 

взрыв. Взрыв является очень кратковременным процессом, и при идеализации можно принять, 

что он происходит мгновенно. Тогда, считая, что взрыв произошел в момент времени t=0 

   ,ср tMtqS       (14) 

где M - средняя масса газа, выбрасываемого при взрыве с единицы площади торца выработки, 

мг/м2. 

Решение (13) с учетом (14) имеет вид 
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Перейдем к рассмотрению конкретного примера. 

Опыт показывает, что коэффициент турбулентной диффузии на пять порядков превосходит 

коэффициенты ламинарной диффузии для большинства газов, и составляет примерно 1 м2/с [2]. 

Типичная длина выработки - 100 м. Для решения задачи о взрыве необходимо знать массу 

вредного газа, выбрасываемого с единицы площади торца выработки М. Принимаем площадь 

10 м2. Одним из наиболее вредных газов, образующихся при взрыве, является угарный газ СО. 

По данным [3], достоверно такое максимальное значение: 60 л/кгВВ для СО. Масса ВВ - 64 кг. 

Плотность СО - 1,15 кг/м3. Путем элементарных вычислений находим, что при взрыве выделя-

ется 4,416 кг СО 30 % газа остается в породе. Таким образом, М равно 3,09∙105 мг/м2. После 

взрыва выработка проветривается со средней скоростью U=0,25 м/с. 

Графическое представление вычислений по формуле (15) с использованием приведенных 

численных значений см. на рис. 2. 

Анализ графиков говорит о высоких значениях концентрации СО (порядка сотен ПДК). 

Однако газовое облако быстро выносится из выработки, рассеиваясь при этом. 

Таким образом, в проведенном теоретическом исследовании было получено общее реше-

ние задачи о пространственно-временном распределении вредного газа в тупиковой горной вы-

работке и рассмотрен конкретный пример распространения СО после взрыва, что позволит 

применить количественный подход и с высокой степенью объективности оценивать професси-

ональные риски в области охраны труда, сравнивать их с нормативными и при необходимости, 

принимать меры по их снижению, как на стадии проектных работ, так и для условий действу-

ющего производства. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Сложные технологиче-

ские схемы обогащения комплексного титановых руд коренных месторождений имеют разную 

направленность, а их надежность в общем случае количественно определяется совокупностью 

показателей или характеристик надежности для каждого из этих направлений и определяет 

обобщенную оценку эффективности обогатительного производств. Поэтому, одним из важ-

нейших направлений повышения эффективности комплексной технологии является сохранение 

основных технических характеристик процессов в течение эксплуатации технологического ре-

шения на основе использования таких методов надежности топологии схемы, как: 

увеличение всех видов надежности за счет применения наиболее надежного, выпускаемого 

серийно стандартизированного и унифицированного оборудования, контроля его работы и вы-

бора оптимальных режимов; 

проведение проверки работоспособности как отдельных блоков схемы, стадий схемы, так и 

самой технологии в целом, диагностическое прогнозирование снижения показателей обогаще-

ния руды с целью их предупреждения. 

Анализ исследований и публикаций. Следует отметить, что надежность технологической 

                                           
.  Олейник Т.А., Михно С.В., 2012 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 231 

топологии зависит от структуры технологических связей ее элементов и позволяет оценивать 

надежность технологии уже на первых стадиях исследований. Анализ надежности техноло-

гической топологии схемы состоит в нахождении в ней скрытых структурных недостатков си-

стемы и в определении минимального множества элементов, отказ которых приведет к отказу 

системы в целом, т.е. в определении элементов, являющихся «узкими» местами схемы (наибо-

лее нагруженных технологическими связями), с целью выбора их оптимальной структуры. В 

целях создания работоспособных и высоконадежных технологических объектов на каждой ста-

дии исследований применяются методы обеспечения и повышения надежности [1-3]. Надеж-

ность технологической топологии схемы повышают либо путем изменения структуры техноло-

гических связей, либо путем ввода резервных технологических связей и резерва для элементов, 

являющихся ее «узкими» местами. Для этих элементов также необходимо обеспечить повыше-

ние их физической надежности уже на стадии проверки технологии с оптимальной ее органи-

зацией и контролем качества продуктов обогащения, так как именно это обеспечит повышение 

эксплуатационной надежности технологии в целом. 

Для повышения надежности как элементов технологической схемы обогащения комплекс-

ных руд, так и ее в целом, в первую очередь, необходимо проанализировать возможность по-

вышения надежности ее элементов, причем эффект будет тем значительнее, чем сложнее си-

стема и чем больше в ней элементов [1].  

Постановка задачи. Поэтому целью работы явилось выявление особенностей веществен-

ного состава комплексных руд Кропивнянского месторождения Украины, влияющих на эле-

менты топологии схемы, технологические показатели их обогащения, и разработка критериев 

прогноза технологических свойств с их использованием при дальнейших работах.  

Изложение материала и результаты. Для достижения поставленной цели было приве-

дено магнитное фракционирования каждого класса крупности с детальным минералогическим 

анализом полученных фракций [4]. 

Анализ результатов минералогического анализа продуктов магнитного фракционирования 

показал, что титаномагнетит начинает выделяться при крупности -1+0,5 мм - содержание его в 

сильномагнитной фракции составляет 9,2%. При крупности -0,5+0,25 мм количество титано-

магнетита в сильномагнитной фракции возрастает до 23,3%, и самое его значительное количе-

ство наблюдается в классе крупности -0,25+0,1 мм - 48,5%. Свободный ильменит появляется в 

слабомагнитной фракции при крупности -1+0,5 мм, где количество его составляет всего 0,7 %. 

Количество сростков ильменита с магнетитом даже при крупности -0,1+0,074 мм еще доста-

точно высоко и составляет в сильномагнитной фракции 28,3 %. Количество сростков магнетита 

с апатитом и силикатными минералами даже при крупности -0,5+0,25 мм составляет 22,6 %, 

при крупности -0,25+0,1 - 12,7 % и -0,1+0,074 - 6,2 %. Таким образом, полное раскрытие тита-

номагнетита от апатита и силикатных минералов не наступает даже при очень малой крупно-

сти. Соответствующие показатели для ильменита в сростках с силикатами и апатитом при 

крупности - 0,5+0,25 мм составляют 13,7%, при крупности -0,25+0,1 мм - 3,3 % и при крупно-

сти -0,1+0,074 мм -4,2 %. Для коренных руд Кропивнянского месторождения свободный магне-

тит появляется уже в сильномагнитной фракции крупностью -3+1 мм (70,2 %, при содержании 

сростков магнетита с ильменитом 26,7 %). Но при этой крупности количество титаномагнетита 

в сростках с силикатами и апатитом составляет 9,8 %. При крупности -1+0,5 мм и -0,5+0,25 мм 

количество сростков ильменита и титаномагнетита в сильномагнитной фракции практически не 

снижается. Лишь при крупности -0,25+0,1 мм количество сростков титаномагнетита с силика-

тами и апатитом в сильномагнитной фракции снижается до 5,3 %, а при крупности -0,1+0,074 

мм до 2,3 %. По результатам магнитного фракционирования и минералогического анализа, в 

технологической схеме для выделения титаномагнетитового концентрата, обоснована началь-

ная крупность мокрой магнитной сепарации - 0,25-0,2 мм. При этом получение высококаче-

ственных титаномагнетитовых концентратов будет в определенной мере затруднено наличием 

сростков титаномагнетита с силикатами даже при крупности - 0,1 мм. Поэтому в цикле получе-

ния титаномагнетитового концентрата необходимо предусмотреть межцикловое измельчение 

до крупности 99 % класса менее 0,074 мм, так ка титаномагнетит полностью раскрыт только 

при крупности 0,044 мм. 

Следует отметить, что чистый титаномагнетитовый концентрат без примесей силикатных 

минералов и апатита проблематично получить даже при низкой крупности обогащения, о чем и 
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свидетельствуют приведенные данные раскрытия минеральных зерен.  

Что касается получения ильменитового концентрата, то свободный ильменит в слабомаг-

нитных фракциях появляется уже при крупности -3+1 мм. Однако сростков ильменита с сили-

катами и апатитом при этой крупности в слабомагнитной фракции содержится 15% и в классе - 

1+0,5 мм и -0,5+0,25 мм не снижается и лишь при крупности -0,25+0,1 мм составляет 2,8 %. 

Количество совместных сростков магнетита, ильменита, апатитов и силикатов в классе крупно-

стью -3+1 мм составляет 2,1%, в классах -1+0,5 мм и -0,5+0,25 мм снижается до 1,1 и 0,9 % соот-

ветственно, а в материале мельче 0,25 мм таких сростков не наблюдается. В руде отмечается 

наличие силикатных минералов и апатита с включениями темноцветных железосодержащих 

минералов, что предопределяет переход их в слабомагнитную ильменитсодержащую фракцию. 

В слабомагнитной фракции крупностью -3+1 мм таких ожелезненных силикатов и апатита со-

держится 12,5 %, крупностью - 1+0,5 мм - 10,6 % при крупности -0,5+0,25 мм - 8,8 % и даже 

при крупности -0,25+0,1 мм и - 0,1+0,074 мм снижается только до 5 %. Приведенные данные 

указывают на невозможность получения кондиционных ильменитовых концентратов только 

магнитным методом. Для удаления из чернового ильменитового концентрата ожелезненных 

силикатных минералов и апатита в технологической схеме необходимо предусмотреть гравита-

ционное обогащение, что неизбежно повлечет снижение извлечения ильменита из руды. 

После магнитного фракционирования для подтверждения выводов была проведена маг-

нитная сепарация в слабом и сильных полях, результаты которой приведены в табл. В резуль-

тате анализа выполненных исследований по магнитной сепарации, в целом, выявлена четкая 

иерархия перехода в магнитные фракции сростков в зависимости от магнетита. Любой сросток, 

содержащий магнетит, переходит в сильномагнитную фракцию (порядка 0,1 Тл): сростки маг-

нетита с ильменитом полностью переходят в сильномагнитную (магнетитовую) фракцию, 

сростки магнетит - ильменит - силикаты - апатит также переходят в магнетитовую фракцию, 

даже светлые породные силикатные минералы в основном анортозит с включениями магнетита 

переходят в магнетитовую фракцию. Сростки ильменита с силикатными минералами переходят 

в слабомагнитную (ильменитовую) фракцию. В эту же фракцию переходят темноцветные желе-

зосодержащие силикатные минералы, а также апатит с включением темноцветных силикатов. 
 

Таблица 

Результаты магнитной сепарации руды Кропивенского месторождения 

Продукты Выход,% 
Минералогические зерна и агрегаты зерен 

Всего 
титаномагнетит ильменит апатит оливин пироксен плагиоклаз сульфиды*** другие**** 

Сухая магнитная сепарация 

выходит: 

магнитный продукт 92,88 
20,70* 3,90 6,90 14,70 43,1 8,90 0,70 1,10 100 

19,2** 3,6 6,4 13,7 40,0 8,3 0,7 1,0 92,88 

немагнитный про-
дукт 

7,12 
1,90 7,40 7,10 17,40 49,10 12,70 0,10 4,30 100 

0,1 0,5 0,5 1,2 3,5 0,9 0,0 0,3 7,12 

Мокра магнитная сепарация в слабом поле 

приходит 

магнитный  
продукт СМС 

92,88 
20,70* 3,90 6,90 14,70 43,1 8,90 0,70 1,10 100 

19,2 3,6 6,4 13,7 40,0 8,3 0,7 1,0 92,88 

выходит 

магнитный продукт 

- титаномагнетито-

вый концентрат 

17,89 

96,80 0,20 0,10 0,30 1,10 0,20 1,10 0,20 100 

17,32 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 17,89 

немагнитный  

продукт 73,49 

2,10 4,30 8,20 17,60 52,40 13,10 0,20 2,10 100 

1,54 3,2 6,0 12,9 38,5 9,6 0,1 1,5 73,13 

сливы 
1,5 

2,40 3,90 2,30 22,40 59,80 7,80 0,10 1,30 100 

0,04 0,1 0,0 0,3 0,9 0,1 0,0 0,0 1,87 

Мокрая магнитная сепарация в сильном поле (ВГМС) 

приходит 

немагнитный  

продукт 73,49 

2,10 4,30 8,20 17,60 52,40 13,10 0,20 2,10 100,0 

1,54 3,2 6,0 12,9 38,5 9,6 0,1 1,5 73,13 

выходит 

магнитный  

продукт 
28,83 

3,10 14,40 1,10 15,30 65,40 0,10 0,30 0,30 100,0 

0,89 4,2 0,3 4,4 18,9 0,0 0,1 0,1 28,83 

немагнитный  
продукт 

44,3 
0,60 0,10 11,70 18,70 43,60 22,10 0,10 3,10 100,0 

0,27 0,0 5,2 8,3 19,3 9,8 0,0 1,4 44,30 

слив сгущения про-

дуктов 0,36 

4,10 4,60 20,10 29,30 40,10 0,10 1,60 1,60 100,0 

0,00 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 2,93 

*- продукт принят как 100%;**- доля от исходной руды; *** - пирротин, пентландит, халькопирит, пирит; **** - 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного унiверситету, вип. 33, 2012 233 

хлорит, биотит, серпентин, гидрогётит. 

 

В немагнитную фракцию переходят «чистые» светлые силикатные минералы и апатит без 

каких-либо включений темноцветных (рудных и нерудных) минералов [4]. Указанную иерар-

хию минеральных ассоциаций по магнитным свойствам иллюстрируют величины извлечения 

различных минералов в слабомагнитную (ильменитовую) фракцию - 66-99,9 %. Так, свободный 

ильменит практически полностью переходит в сильномагнитную фракцию. Из общего количе-

ства «чистых» силикатных темноцветных и светлых силикатов в данную фракцию переходят до 

70 % от их общей массы. Это амфиболы (роговая обманка) и пироксены. В эту фракцию пере-

ходит также большинство светлых силикатов и апатита с включениями темных (рудных и не-

рудных) силикатов - около 90-100 %. Часть светлых силикатов с включениями магнетита пере-

ходит в сильномагнитную фракцию.  

В результате анализа проведенных исследований была разработана технологии обогаще-

ния титаномагнетитовой руды Кропивенского месторождения, топология которой имеет слож-

ную структуру, так как состоит из четырех функциональных блоков. В первом технологиче-

ском блоке предусмотрено магнитное обогащение руды крупностью 16-0 мм сухим методом в 

сильном поле, что позволит решить задачу уменьшения количества материала, подаваемого на 

сушку в конце технологической схемы (рис. 1). Второй третий и четвертый технологический 

блоки предусматривают выделение трех концентратов (титаномагнетитового, ильменитового, 

апатитового) и взаимосвязаны между собой. 

Измельчение сырья предусматривается осу-

ществлять в одну стадию до крупности 0,2-0 мм в 

мельнице, работающей в замкнутом цикле с клас-

сификацией в классификаторе с непогруженной 

спиралью. Для снижения переизмельчения и после-

дующих потерь при магнитном обогащении ильме-

нита схема предусматривает выделение готового по 

крупности материала в питании мельниц II стадии и 

величину циркулирующей нагрузки около 100% от 

массы исходного питания.  

С учетом большей плотности ильменита и ти-

таномагнетита (4,7 т/м3) по сравнению с плотно-

стью силикатных породных минералов (2,7-3 т/м3) 

для снижения переизмельчения тяжелых рудных 

минералов предусматривается ситовая классифика-

ция с учетом размера зерна (тонкое грохочение), 

которая явно предпочтительнее любого другого вида гидравлической классификации по равно-

падаемости (рис. 2). 
   а      б 

  

Исходная руда 

Дробление І ст 

Дробление ІІ ст 

Грохочение 

Дробление ІІІ ст 

Сухая магнитная сепарация 

Магнитный продукт 

на дальнейшее 

обогащение Отвальные хвосты 

 
Рис. 1. Схема подготовки руды к обогащению 
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Магнитный промпродукт СМС

Измельчение

Классификация

Магнитная сепарация 80 кА/м

Размагнитчиван

25 % кл-0,074мм

Грохочение

Магнитная сепарация 60 кА/м

Титаномагнетитовый 

концентрат 

Магнитная сепарация

 30 кА/м

 Немагнитный 

 продукт на 

 дальнейшее 

обогащение

70%

кл -0,074мм
+

+

Измельч
Обесшламлив

Хво

сты

Фильтрова

   

Черновой ильменитовый концентрат после гравитационного 

обогащения

Сгущение

Магнитная сепарация 800 кА/м

Перечистка 480 кА/м

Фильтрование

Перечистка 

полупродников

Ильменитовый 

концентрат 

Перечистка 

непроводников

 Немагнитный 

 продукт на 

 флотацию 

апатита

Перечистка 

проводников

+

+

Сушка, нагрев

Основная электростатическая сепарация

Хвосты  
Рис. 2. Технологические блоки получения титаномагнетитового а  и ильменитового концентратов б 

 

Получение ванадийсодержащих титаномагнетитовых концентратов предполагается с по-

мощью магнитной сепарации в слабом поле (см. рис. 2), и далее немагнитная фракция подается 

на магнитную сепарацию в сильном поле. В результате в черновой концентрат извлекается 

ильменит, оливин и пироксен. Черновой ильменитовый концентрат направляется на сушку, и 

затем на электростатическое обогащение, так как ильменит, в отличие от темноцветных мине-

ралов, обладает электропроводностью (см. рис. 2). Поэтому для получения кондиционного 

ильменитового концентрата и рекомендуется его электростатическое обогащение. 

Как уже указывалось выше немагнитный продукт ВГМС в основном представлен пироксе-

ном, оливином, плагиоклазом и апатитом. Для получения товарного апатитового концентрата с 

массовой долей Р2О5 не менее 38% и массовой долей ТіО2 не более 0,2% и в связи с тем, что 

апатит относится к природно-гидрофобных минералов в схеме рекомендуется его флотация в 

щелочной среде.  

В результате обогащения руды Кропивенского месторождения по разработанной техноло-

гии получено три концентрата: титаномагнетитовый, ильменитовый и апатитовый.  

Титаномагнетитовый концентрат представлен на 21,96-22,8 % - TiО2, 52,67-52,8 % - Feобщ. Сле-

дует отметить, что содержание V2О5 в продукте - 0,503-0,9 %. Полуколичественным спектральным 

анализом в концентрате установлено наличие скандия 0,0035 %, цинка 0,02 %, кобальта 0,015 %, 

свинца 0,0001 %, никеля 0,005, хрома 0,005 % и меди 0,010 %. Основным минералом концентрата 

является титаномагнетит (магнетит с тонкой сеткой ульвошпинели, реже мелкими вростками иль-

менита), содержание которого колеблется от 94,4 об. % до 96,8 %. Как примеси в его состав входят 

сульфиды и пироксен от 0,9 до 1,1 об.%. Количество ильменита 1,3 %, а апатита, оливина, плагио-

клаза и других не превышает 0,3% каждого. 

Как показал химический анализ, массовая доля TiО2 в ильменитовом концентрате составила 

47,8-48,2 %, Feобщ - 38,8-37,8 %, V2O5 - 0.153-0,239 %, Р2О5 - 0,3-0,32%, SiO2 - 1,3 %. Минералогиче-

ский анализ показал колебания значений содержания ильменита в концентрате от 84,3  до 96,4%. 

Титаномагнетита в нем содержится от 1,9 до 8,2%, пироксена - 0,2-3,9%, оливина - 0,2-3,2%, суль-

фидов - 0,3-1,9%, апатита - 0,0-0,1%. Данный концентрат соответствует техническим требованиям, 

предъявляемым к продуктам для металлургического производства титанового шлака и металличе-

ского титана, а также для производства титановых пигментов.  

Апатитовый концентрат представлен на 38,5-39,84% Р2О5 и 54,5% СаО. Полуколичествен-

ным спектральным анализом в апатитовом концентрате установлено сосредоточение редких 

земель: иттрия - 0,05 %, иттербия - 0,002-0,005 %. Апатитовый концентрат представлен апати-

том от 94,3 до 98,2. Как примеси присутствуют плагиоклаз 0,6-2,1 %, пироксен 0,9-2,2 %, оли-
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вин 0,1-1,2 %.  

Таким образом, в результате обоснования элементов топологии технологических схем обо-

гащения руды Кропивенского месторождения Украины, предложена технология комплексного 

обогащения, согласно которой исходную руду необходимо дробить в три стадии до 16(10)-

0 мм, измельчать до крупности 0,25-0,2 мм и делить на четре технологических блока. Техноло-

гический блок получения титаномагнетитовых концентратов включает два блока: блок сухой 

магнитной сепарации и блок магнитной технологии в слабом поле с дополнительной стадией 

измельчения. Блок выделения ильменитового концентрата осуществляется по гравитационно-

магнитно-электростатической технологии. Так как эти руды содержат и еще один ценный ми-

нерал апатит и получение апатитового концентрата возможно только по флотационной техно-

логии, то технологическая схема обязательно содержит флотационную цепочку получения апа-

титового концентрата с дополнительным измельчением промпродуктов. 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ ВОГНЕТРИВКОЇ СИРОВИНИ 

ПРАВДИНСЬКОГО РОДОВИЩА 
 

Визначено характеристики дробимості та подрібнюваємості різних мінеральних різновидів сировини.. Прове-

дено аналіз флотаційних та магнітних властивостей різновидів із визначенням оптимальної крупності матеріалу. 

Розроблено орієнтовні схеми збагачення із переробкою за двома окремими технологічними лініями. 

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними задачами. Згідно Закону України 

«Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази 

України на період до 2030 року» передбачено забезпечення потреб національної економіки у 

мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку, зменшення залежності України від ім-

порту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного 

видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку. Зокрема це сто-

сується тальку та магнезиту. На сьогодні в Україні розвідано значні поклади тальк-магнезитів у 

40 км на захід від м. Дніпропетровськ, так зване Правдинське родовище. яке може бути основ-

ною промисловою базою вогнетривкої сировини України [1,2]. Аналізуючи якісний склад 

тальк-магнезитів зазначеного родовища та приймаючи до уваги нормативи на талькову та маг-

незитову продукцію, можна зробити висновок, що для найбільш ефективного та раціонального 

використання цього виду сировини у різних галузях промисловості необхідно застосовувати 

збагачення вихідної руди. Тому розробка технології збагачення тальк-магнезитової сировини 

Правдинського родовища є доцільною та вмотивованою. 

Аналіз досліджень та публікацій. Як показує світова практика, ще 20-25 років тому таль-

кові породи використовувалися тільки в їх природному стані, тобто без попереднього збагачен-

ня. Так у 80-х роках ХХ століття ще застосовувалося тільки ручне сортування, а потім сировина 

піддавалася або тонкому подрібненню (іноді з магнітною сепарацією) для отримання порошку, 

або механічній обробці (розпилювання, обточування, різання). 

Сьогодні при переробці талькових сланців, коли не потребується високоякісна продукція 

(виробництво пестицидних препаратів, наповнювачів для покрівельних матеріалів ) може за-

стосовуватися суха технологія перероблення цієї сировини, яка включає такі операції: сушку, 

                                           
.  Олійник Т.А., Скляр Л.В., Піскунова М.А., 2012 
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дроблення, грохочення, подрібнення, пневматичну класифікацію й упаковку. В окремих випад-

ках вводяться операції ручного розбирання та збагачення за кольором. 

Однак останніми роками талькова промисловість стала застосовувати більш складні методи 

первинної обробки талькових порід, головним чином, фотометричне сортування, флотацію, 

іноді в комбінаціях з концентрацією на столах. Збагаченню піддаються руди з відносно малим 

вмістом тальку 50 % і менше. Це дозволяє вводити в експлуатацію родовища комплексної си-

ровини, що бідніша тальком і отримувати попутно з тальком інші корисні копалини, що вхо-

дять до складу талькових породи (магнезит, нікель) [3]. 

Фотометрична сепарація тальку заснована на різниці відбивної здатності мінералів, що 

розділяються, і особливо поширена за кордоном. Гравітаційні методи застосовуються рідко, у 

зв’язку з тим, що тальк є жирним мінералом і замазує поверхню інших мінералів. 

Флотаційний метод для отримання чистого тальку з тальк-магнезитового каменю шляхом 

розділення його на дві фракції - талькову і магнезитову вперше був запропонований і розроб-

лений в СРСР інститутами «ГИНЦветмет», «ВИМС» і «Уралмеханобр». Однак практичне 

здійснення він отримав спочатку в Судані, а потім у США. У результаті дослідження було до-

ведено, що тальк внаслідок своєї природної гідрофобності легко флотується і майже повністю 

відділяється від магнезиту. У Росії, на Шабровському комбінаті як реагент при флотації таль-

кових порід для лускатих талькітів застосовується тільки піноутворювач (соснова олія, ДС 

РАС, Т-66, Т-80 та ін), а для флотації щільних різновидів (волокнистих) - ще й колектори: олеат 

натрію, омилена талова олія (ОТО), кубові залишки вищих жирних спиртів (КЗ ВЖС) або аміни 

майже з будь-якою довжиною ланцюга при підходящій величині рН. Для депресування порож-

ньої породи і супутніх мінералів застосовується рідке скло і формальдегідний крохмаль. Хо-

роші результати дає використання суміші омиленого талового масла, кубових залишків вищих 

жирних спиртів і технічних лігносульфонатів (ТЛС). Співвідношення ТЛС, КЗ ВЖС і ОТМ 

становить 1:2:3÷1:4:13. Можна підвищити технологічні показники збагачення тальку за раху-

нок посилення селективності процесу. Використовуються ОТО, Т-66 і КЗ ВЖС. При цьому їх 

співвідношення коливається від 1:1:0,5 до 1:1:2.[3] 

Постановка завдання. Отже, на підставі виконаного аналізу практики перероблення вогнетрив-

кої сировини сформульовано основну мету дослідження: розробка сучасної технології збагачення  

тальк-магнезитового сирцю за рахунок  встановлених закономірностей розкриття мінеральних фаз, 

різниці в  змочуваності різних поверхонь та магнітних властивостей. 

Виклад матеріалу та результати. Для проведення досліджень зі збагачення, сировину за 

допомогою макроскопічного аналізу розділено на такі мінеральні різновиди карбонатизовані 

серпентиніти і амфіболові породи глибинної зони (1), карбонат-талькові породи глибинної зони 

(2), тальк-карбонатні породи глибинної зони (3), карбонатизовані серпентиніти й амфіболові 

породи - зона інфільтрації (4),тальк-карбонатні породи - зона інфільтрації (5). 

Різновиди піддавалися дробленню у дві стадії В результаті математичного аналізу залеж-

ностей розподілення сировини за класами крупності характеристику після І стадії дроблення 

було описано за допомогою рівняння Розина-Рамлера.  

Гранулометричну характеристику різновидів після ІІ стадії дроблення описано за допомогою 

рівняння Андрєєва-Годена, що має максимальну збіжність результатів у крупності 0-4,5 мм. Зазна-

чене рівняння для різновидів проб Правдинського родовища має вигляд: 

(1) γ- = 29,67d1,061 величина достовірності апроксимації становить 0,996  

(2) γ- = 30,10d1,061 величина достовірності апроксимації становить 0,996  

(3) γ- = 35,69d1,064 величина достовірності апроксимації становить 0,995  
(4) γ- = 14,77d1,05 величина достовірності апроксимації становить 0,998  
(5) γ- = 18,00d1,053 величина достовірності апроксимації становить 0,998. 

З метою встановлення оптимальної крупності подрібнення було проведено ряд досліджень 
з встановлення показників подрібнюваності попередньо дробленої сировини. Досліди проводи-
лись за методикою інституту Механобр. У результаті математичного аналізу залежностей кіне-
тику подрібнення сировини було представлено за допомогою експоненціальних кривих, які 
можна оцінити за допомогою рівняння Товарова.  

Для 1 різновиду, при подрібненні до крупності -0,074 мм рівняння має вигляд R+ = 88,43e-

0,06t, величина достовірності апроксимації становить 0,981. При подрібненні до крупності -
0,044 мм. R+ = 89,28e-0,06t, величина досто-вірності апроксимації 0,980.  
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Для 2-го - при подрібненні до крупності -0,074 мм рівняння має вигляд R+ = 82,20e-0,06t, ве-
личина достовірності апроксимації становить 0,971. При подрібненні до крупності -0,044 мм. 
R+ = 77,97e-0,04t, величина достовірності апроксимації 0,913.  

3-й різновид, при подрібненні до крупності -0,074 мм, описується рівнянням R+ = 67,40e-0,05t, 
достовірність апроксимації складає 0,874, при подрібненні до крупності -0,044 мм R+ = 76,51e0,03t, 
величина достовірності апроксимації 0,925.  

Для 4-го при подрібненні до крупності -0,074 мм. рівняння має вигляд R+ = 87,05e-0,04t, величина 
достовірності апроксимації становить 0,964. При подрібненні до крупності -0,044 мм. 
R+ = 84,67e0,06t, величина достовірності апроксимації 0,977.  

5-й різновид при подрібненні до крупності -0,074 мм, описується рівнянням R+ = 56,83e-0,04t, до-
стовірність апроксимації складає 0,724, при подрібненні до крупності -0,044 мм R+ = 68,08e-0,02t, дос-
товірність апроксимації складає 0,672.  

Для підвищення достовірності апроксимації у даних рівняннях можливо введення додатко-
вого степеневого коефіцієнту «n» 

Відповідно з попередніми аналізами для збагачення тальк-магнезитів рекомендується ви-
користовувати комбіновану флотаційно-магнітну технологію. При цьому магнітне збагачення в 
сильному полі використовується для виділення магнезитового продукту і знезалізнення талько-
вих продуктів, флотаційне збагачення - для отримання талькових продуктів. З метою спрощен-
ня реагентного режиму і управління процесом збагачення використовується лише один реагент 
- вспінювач Т-80 (витрати 100-150  г/т). Залежність виходу пінного продукту та масової частки 
нерозчиненого залишку в різних різновидах від крупності подрібнення наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Залежність показників флотаційного збагачення сировини від крупності подрібнення 

З точки зору селективності флотаційного розділення мінералів для виділення тальку з різ-

новидів, що досліджуються, оптимальною є крупність, при якій вилучається максимальна кіль-

кість товарного тальку: (1) 76,3 % класу -0,074 мм; (2) 86,1 % класу -0,074 мм; (3) 82,7 % класу -

0,074 мм; (4) 75 % класу -0,074 мм; (5) 73 % класу -0,074 мм. Збільшення тонини подрібнення 

не приводить до значного покращення якості пінного продукту (різновиди №2, №3), а несе за 

собою зниження виходу цього продукту з одночасним зниженням вилучення (різновиди №1, 

№4, №5). 

Підвищення якості талькових продуктів можливе за рахунок операцій зниження масової 

частки заліза у пінних продуктах флотації. З метою оцінки якості продуктів операції знезаліз-

нення побудовано залежності показників розділення сировини від крупності подрібнення ма-

теріалу (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність показників знезалізнення сировини від крупності подрібнення 

 

Оптимальною крупністю подрібнення виділених мінеральних різновидів, з огляду макси-

мального видалення заліза з пінних продуктів флотації тальку є: для 1-го - 83,6 % класу -

0,074 мм; для 2-го -78,3 % класу -0,074 мм; для 3-го - 82,7% класу -0,074 мм; для 4-го - 86 % 

класу -0,074 мм; для 5-го - 73 % класу -0,074 мм. 

Для виділення магнезитового продукту використовується магнітне збагачення в сильному 

полі. У продуктах розділення оцінювалась не тільки масова частка заліза і нерозчинного за-

лишку, але і масова частка MgO розчинного, що є показником масової долі магнезиту в про-

дуктах. Аналіз результатів досліджень дозволяє зробити висновок, що зі збільшенням тонини 

подрібнення знижується масова частка нерозчинного залишку у магнітному продукті з одно-

часним підвищенням масової долі окису магнію. Оптимальною для виділення магнезитового 

продукту, незалежно від різновиду, є крупність 90-95 % класу 0,074 мм 

Для виділення магнезитового продукту використовується магнітне збагачення в сильному 

полі. У продуктах розділення оцінювалась не тільки масова частка заліза і нерозчинного за-

лишку, але й масова частка MgO розчинного, що є показником масової долі магнезиту в про-

дуктах. Аналіз результатів досліджень дозволяє зробити висновок, що зі збільшенням тонини 

подрібнення знижується масова частка нерозчинного залишку у магнітному продукті з одно-

часним підвищенням масової долі окису магнію. Оптимальною для виділення магнезитового 

продукту, незалежно від різновиду, є крупність 90-95 % класу 0,074 мм 

На підставі проведених досліджень було встановлено, що карбонатизовані серпентиніти і 

амфіболові породи глибинної зони (43-163 м) та карбонатизовані серпентиніти й амфіболові 

породи зони інфільтрації (0-43 м) володіють близькими властивостями та можуть бути збага-

чені спільно. Ці різновиди тальк-магнезитової сировини, віднесено до важко-збагачувальних 

порід. Орієнтовну технологічну схему збагачення карбонатизованих серпентинів, наведено на 

рис. 3. 

Карбонат-талькові породи глибинної зони, тальк-карбонатні породи глибинної зони та та-

льк-карбонатні породи зони інфільтрації, на підставі результатів досліджень віднесено, до се-

редньо-збагачуваної сировини, що піддається спільному збагаченню у другій технологічній лі-

нії. Технологічні операції, яким підлягають при збагаченні тальк-карбонатні породи, та їх ста-

дійність не відрізняється від схеми збагачення карбонатизованих серпентинів, різницю у техно-

логічних лініях становлять лише технологічні показники.  
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Рис. 3. Орієнтовна схема переробки карбонатизованих серпентинітів Правдинського родовища 
 

Баланс продуктів збагачення тальк-карбонатних порід Правдинського родовища наведено у 

табл. 1 
Таблиця 1 

Баланс продуктів збагачення тальк-карбонатних порід Правдинського родовища 
 

Продукт 
Показники,% 

γ βН.О βFeрозч βMgOрозч εН.О. εFeрозч. εMgOрозч. 

Тальк 1 12,2 89,4 0,7 не визн. 20,9 1,5 не визн. 

Магнезит 22,8 29,6 12,3 21,6 13,0 49,1 29,3 

Тальк 2 23,7 72,6 2,5 не визн. 33,0 10,4 не визн. 

Тальк-магнезит 41,3 41,7 5,4 не визн. 33,1 39,0 не визн. 

Вихідна сировина 100 52,1 5,7 16,8 100 100 не визн. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. У результаті проведених досліджень 

встановлено, перспективність використання комбінованої флотаційно-магнітної технології для 

збагачення тальк-магнезитової сировини Правдинського родовища, визначено оптимальну 

крупність подрібнення матеріалу, розглянуто варіанти принципової технологічної схеми перер-

облення сировини з застосуванням селективної добичі різновидів. Подальші дослідження слід 

продовжити у напрямку підвищення якості кінцевого магнезитового продукту 
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ПРОМИСЛОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЕНЕРГОНАСИЧЕННЯ  

ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ ПІДРИВАННІ 
 

Наведено результати підривання вибухових блоків загальною кількістю 15 шт. у кар’єрі 

«Північний» ГЗК «Укрмеханобр» за технологією диференційованого енергонасичення гірських 

порід, яка захищена патентом України на корисну модель № 70655 від 25.06.2012 р. на протязі 

2011-2012 рр, з загальним обсягом підривання  758923 м3 в гірських породах міцністю за М.М. 

Протодьяконовим f = 6 -12, із загальною економією вибухових речовин типу грануліт КМ 18 %. 

Проблема і її зв’язок з науковими задачами. Постійний пошук резервів виробництва, 

можливостей енерго і ресурсозбереження призвів до аналізу явища промислових вибухів у 

кар’єрах під час яких виконується переміщення великих мас гірських порід на відстані: 20, 30 

або і 40 м. Чи не можна використати долю цієї енергії на корисні форми роботи, напри-

клад,краще подрібнення скельових гірських порід під час вибуху, або ж економити ВР? Пере-

міщення породи формується загальною взаємодією зарядів у вибухових блоках під час їх під-

ривання. Необхідно більш детально вивчити взаємодію зарядів розташованих поряд, але у різ-

них рядах свердловин і знайти важелі до управління нею. 

Аналіз публікацій. Відомий спосіб виконання буровибухових робіт у кар’єрах за умов за-

стосування вертикальних свердлових зарядів на уступах, який передбачає розташування у пер-

шому ряду парнонаближених свердловин, як це вказано на рис. 1 у випадку завищених значень 

опори по підошві перед першим рядом зарядів.  

При цьому значення l=(6-8) dсв, де dсв - діаметр свердловини і для умов свердловини = 0,25 м 

складає l = 1,5-2 м [1], С. 48.  

На рис. 2 показано розташування парнонаближених зарядів. Як бачимо з рис.2 у свердло-

вині, що розташована ближче до укосу уступу, заряд зменшений у порівнянні із свердловиною, 

яка розташована дальше від укосу. У тій свердловині, що знаходиться трохи далі від укосу - 

заряд повний. Таке розташування ВР у парі свердловин обґрунтовується необхідністю досягти 

рівномірності розподілу ВР по висоті уступу.  

   
 

Рис. 1. План розташування парнонаближених свердло-

вин на уступі 

Рис. 2. Розташування зарядів у парнонаближених сверд-

ловинах 

 

Запропонований спосіб передбачає першочергове спрацювання повного заряду, який роз-

ташований далі від укосу, а через інтервал сповільнення 1,0-4,6 м/с - спрацювання меншого за-

ряду, що розташований ближче до укосу уступу. 

Даний спосіб пройшов широкі промислові випробування і зарекомендував себе дуже добре 

у випадках необхідності здолання завищеного значення опору по підошві уступу. 

Постановка задачі дослідження. У наведеній статті поставлено завдання відпрацювання в 

промислових умовах кар’єру «Північний» ГЗК «Укрмеханобр» деталей взаємодії близько роз-

ташованих зарядів із загальною метою досягнення економії вибухових речовин за умов збере-

ження якості подрібнення гірських порід. 

Викладення матеріалу і результатів досліджень. Наведемо характеристику геологічних 

                                           
 Шапурін О.В., Скачков А.А., 2012 
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умов кар’єру «Північний» ГЗК «Укрмеханобр», в якому виконується вторинний видобуток ба-

гатих залізних руд в зоні шахтного поля «Гігант Глибока» РУ ім. Дзержинського, на прикладі 

блоку № 15, підривання якого мало місце 04.04.2011р. 

Блок масового вибуху № 15 розташований у маркшейдерських вісях 119-133 горизонту -

40/-50 м. В межах блоку розвинені утворення четвертого залізистого горизонту (PR1 sx4f) сакса-

ганської свити криворізької серії нижнього протерозою, які представлені гідрогематито-

мартитовими кварцитами коефіцієнт міцності яких за шкалою проф. Протод'яконова f=10-12. 

Тріщинуватість порід сильна. У товщі кварцитів простежуються лінзо- та штокоподібні покла-

ди гідрогематит-мартитових руд. Ступінь зволоження порід блоку низька, води у свердловинах 

не спостерігається. 

Умови виконання вибухових робіт характеризуються застосуванням свердлових зарядів ді-

аметром 0,25 м на уступах висотою 10-11 м. Лінія опору по підошві (ЛСПП ) перед свердлови-

нами першого ряду складає 7-7,5 м, а сітка розташування свердловин 77 м. У якості ВР засто-

совують Грануліт КМ.  

У табл. 1 наведено результати промислових вибухів, виконаних у 2011-2012 рр.  
Таблиця 1 

Показники впровадження технології диференційованого енергопостачання гірських  порід 

при їх підриванні на кар’єрі «Північний» ГЗК «УКРМЕХАНОБР» 
 

Дата вибуху Горизонт, м 

Витрати ВВ за: Об’єм піді-

рваної гір-

ничої маси, 

м3 

Питома витрата ВР кг/м3, 

за: 

відомою 

технологією, 

кг 

новою технологією, кг 
відомою 

технологією 

новою тех-

нологією 

27.01.11 -40 32830 29600 58800 0,56 0,49 

10.03.11 -50 19640 15420 36836 0,54 0,42 

14.04.11 -50 30700 26550 61200 0,50 0,43 

26.05.11 -50 10340 8540 20107 0,51 0,42 

14.07.11 -60 37200 30000 74000 0,50 0,41 

28.07.11 -60 21500 16800 42300 0,51 0,40 

30.09.11 -70 17400 14400 33500 0,52 0,43 

10.11.11 -90 10700 8350 21550 0,50 0,39 

23.11.11 -90 10150 7900 20420 0,50 0,39 

05.01.12 -70 30000 25000 59700 0,50 0,42 

15.01.12 -70 30500 25000 59700 0,50 0,42 

07.06.12 -70 30000 24000 59000 0,51 0,41 

26.06.12 -80 26900 23100 52000 0,52 0,44 
 

Аналіз питомої витрати ВР, наведений в таблиці, показує, що економія ВР в різних блоках 

коливалась в межах 12,5-24 %, а середня за два роки використання - 18 %. Причина таких знач-

них коливань в долі перестрахування у перший період застосування технології диференційова-

ного енергонасичення гірських порід, а також у випадках, коли погодні умови у вигляді опадів 

зволожували за звичай сухі свердловини. 

На рис. 3 наведено план розташування свердловин у блоці -50 м, що складався з двох час-

тин. У північній частині у семи рядах була застосована традиційна технологія рівномірного ро-

зподілення ВР у масиві гірських порід. У південній частині у чотирьох рядах застосовано тех-

нологію диференційованого енергонасичення. Зовнішні прояви під час вибуху мали такі харак-

терні ознаки: у північній частині висота підйому кусків порід вибуху у повітря, сягала 10-15 м, 

над яким розташувалась пилегазова хмара. Ширина розвалу досягала 8-12 м. У південній час-

тині покрівля уступу як м’яка і рухома ковдра піднялась на 3-5 м і опустилась з утворенням ро-

звалу 5-7 м. За таких зовнішніх ознак якість подрібнення порід на обох дільницях блоку задо-

вольняла потреби виробництва. 

Викопіювання з плану поверхні з нанесенням схеми комутації вибухової мережі. 

Відповідно,порядок підривання зарядів в обох частинах блоку суттєво відрізнявся. У північній 

частині блоку в першу чергу підривали поетапно заряди першого ряду, потім другого, третього 

і так до сьомого ряду.  

Це забезпечувало утворення кожним попереднім зарядом вільної поверхні, на яку форму-

валась підбійка наступним зарядом, що створювало загальний рух відбитої гірської маси в на-

прямку первинного укосу уступу. 
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Блок №15 

У південній частині блоку в першу чергу 

підривали поетапно заряди у другому ряду, а 

слідом у першому. Причому, масу зарядів у 

другому ряду зменшували на 30-50 %, тоді як 

у першому залишали паспортною, що разом 

давало зменшення питомої витрати ВР на 15-

25 %. Змінювався і механізм руйнування. У 

відомій технології коли підриваємий заряд 

розташований поряд з укосом уступу, то відо-

бражена хвиля від останнього гасить пряму 

хвилю і зменшує ефективність руйнацій і од-

ночасно втягує породу у переміщення, фор-

муючи значний розвал. 

Початкове підривання заряду у другому  

ряду із значним зменшенням його маси і збі-

льшенням довжини забивки, приводить до 

збільшення коефіцієнту корисної дії цих заря-

дів. Додамо до цього, що відбита хвиля в рай-

оні далеко розташованої поверхні (перед за-

рядом першого ряду) не завдає шкоду прямій 

хвилі в зоні роботи заряду другого ряду, в той  

же час складає сприятливі передумови для 

спрацювання заряду першого ряду, бо вико-

нує нехай незначні але попередні руйнації 

перед першим рядом і долає інерцію масиву, 

облегшуючи роботу заряду першого ряду. 

Після спрацювання першої пари зарядів, 

починається так робота сусідньої пари у цих 

рядах і так, поки не скінчаться заряди у двох 

перших рядах. 

Надалі, через значний інтервал сповіль-

нення, починають, так же відпрацьовувати 

заряди у наступної парі рядів: четвертому й третьому. 

Висновки. Запропоновано й відпрацьовано технологію диференційованого енергонасичен-

ня гірських порід довела своє право на існування серед інших способів керування дією вибуху. 

Ефективність запропонованої технології диференційованого енергонасичення гірських по-

рід буде змінюватись відповідно до умов використання. Подальше набуття досвіду цих робіт 

дозволить запропонувати виробництву більш детальні рекомендації що до їх застосування. 
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СУЧАСНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖЕНЬ БУДИНКІВ  

З ПІДВИЩЕНИМ ТЕПЛОЗАХИСТОМ. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІУРЕТАНУ,  

ПОЛІУРІЇ, ПІНОПОЛІУРЕТАНОВИХ (PU)  

І ПОЛІІЗОЦІАНУРАТНИХ (PІR) СИСТЕМ, НАПИЛЮВАНИХ ПІНОПЛАСТІВ 
 

Ера необмежених і дешевих енергоресурсів закінчується й виходом із цієї ситуації є енергозбереження. Засто-

                                           
.  Суртаєв В.В., Кривенко О.Ю., Кривенко Ю.Ю., 2012 

 
Рис. 3 
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сування якісної теплоізоляції в будівництві є запорукою економії енергоресурсів і збереження нормального мікрок-

лімату в приміщеннях. Прогрес у даній галузі також пов'язаний з постійною жорсткістю вимог нормативних актів до 

теплової захищеності будинків і загальною тенденцією до енергозбереження при будівництві й експлуатації будин-

ків. 
 

Аналіз досліджень і публікацій. Нові вимоги енергоефективності до огороджувальних 

конструкцій вперше були введені Україною раніше інших країн СНД наказом Держбуду в гру-

дні 1993 р. й підвищуються з квітня 2007 р. відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції бу-

динків і споруд. Теплова ізоляція будівель», підтримавши загальну тенденцію підвищення нор-

мативних вимог аналогічно з нормами Росії й Республіки Білорусь [1-5]. Мінімальний норма-

тивний тепловий опір огороджувальних конструкцій у Росії вводився відповідно до вимог 

СНИП ІІ-3-79* «Будівельна теплотехніка» [2] у два етапи, перший - з 1 вересня 1995 р. у проек-

тах і з 1 липня 1996 р. у будівництві, другий - з 1 січня 2000 р. для будівництва, крім будинків 

висотою до 3 поверхів зі стінами з дрібно штучних матеріалів, реконструкції й капремонту.  

У Республіці Білорусь нові національні норми СНБ 2.04.01-97 «Будівельна теплотехніка» 

[3] вступили в дію з 1 травня 1998 р. і діють дотепер. 

Загальну для країн СНД тенденцію підвищення рівня нормативного теплового опору стін і 

вікон, обумовлено введенням нового ДБН замість попередніх норм, залежить від виду огород-

жувальної конструкції і наведено в табл. 1 [4]. 

Із зіставлення попередніх і норм, що вводяться, видно, що перехід на нові норми хоч і не 

веде до істотних змін конструкції більшості фасадних систем, освоєних виробництвом, однак 

позначає необхідність підвищення товщини традиційних утеплювачів або застосування інших, 

альтернативних технології зниження тепловтрат огороджувальних конструкцій з використан-

ням перспективних теплоізоляційних матеріалів, таких як пінополіуретан (ППУ) і поліурія та 

ін. 

У будівельній промисловості за останні 30 років спостерігається стабільний ріст попиту на 

технології й матеріали, засновані на хімії поліуретанів.  

Пінополіуретан (ППУ) відомий своїми теплотехнічними характеристиками екологічно чис-

тий матеріал, дозволяє скоротити теплові втрати в 3-3,5 рази, порівнянно з традиційними мате-

ріалами, є відмінним гідро- й шумоізолятором. Комплексне застосуванні поліурії (полікарбомі-

ду) також, у ряді випадків, залишається найкращим варіантом, забезпечуючи експлуатацію теп-

ло- й гідрозахисту строком порівняним з використанням будинків і споруд. Пінополіуретан 

нашпилюється в короткий термін (за одну зміну бригада робітників може обробити до 1000 м2 

поверхні), що дозволяє в короткий термін вирішувати завдання зниження тепловтрат. При ре-

монтах старої покрівлі дозволяє виключити демонтаж і утилізацію, що заощаджує значні засо-

би й час.  

У зв'язку із зазначеним, важливим напрямком вирішення завдання енергозбереження на 

об'єктах нового будівництва й у процесі робіт зі зниження тепловтрат існуючих будинків, що 

особливо актуально для України, є використання теплоізоляційних матеріалів, таких як пінопо-

ліуретан (ППУ) і поліурія та ін., які будуть розглянуті далі. 
Таблиця 1 

Зіставлення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, житлових і цивільних будинків у нормах України 

 

Температурна 

зона 
І ІІ ІІІ IV 

Зовнішні стіни 
СН

иП 
ДБН 

при-

ріст 
СНиП ДБН 

при-

ріст 
СНиП ДБН 

при-

ріст 
СНиП ДБН 

при-

ріст 

Великопанельні, 

монолітні з полі-

мерним утеплю-

вачем 

2,5 2,8 12 % 2,40 2,5 4 % 2,2 2,2 0% 2,00 2,0 0 % 

Великопанельні, 

монолітні з міне-

раловатним утеп-

лювачем 

2,2 2,8 27 % 2,10 2,5 19 % 1,9 2,2 16 % 1,80 2,0 11 % 

Блокові з пори-

стих бетонів 
2 2,8 40 % 1,90 2,5 32 % 1,7 2,2 29 % 1,50 2,0 33 % 
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Продовження табл. 1 

Блочне з пори-

стим заповнюва-

чем 

1,8 2,8 56 % 1,70 2,5 47 % 1,5 2,2 47% 1,30 2,0 54 % 

Цегельні, з кера-

мкаменю й дріб-

них блоків 

2,2 2,8 27 % 2,10 2,5 19 % 1,9 2,2 16 % 1,70 2,0 18 % 

Цегельні, з кера-

мкаменю й дріб-

них блоків багато 

шпарині 

1,6 2,8 75 % 1,50 2,5 67 % 1,4 2,2 57 % 1,20 2,0 67 % 

При реконст-

рукції й капре-

монті 

2,2 2,8 27 % 2,10 2,5 19 % 1,9 2,2 16 % 1,70 2,0 18 % 

Вікна й балконні 

двері 
0,5 0,6 20 % 0,42 0,56 33 % 0,42 0,5 19 % 0,39 0,45 15 % 

Великопанельні, 

монолітні з 

полімерним 

утеплювачем 

2,5 2,8 12 % 2,40 2,5 4 % 2,2 2,2 0 % 2,00 2,0 0 % 

 

Пінополіуретан (ППУ) відомий своїми теплотехнічними характеристиками екологічно чис-

тий матеріал, дозволяє скоротити теплові втрати в 3-3,5 рази, порівнянно з традиційними мате-

ріалами, є відмінним гідро- й шумоізолятором. Комплексне застосуванні поліурії (полікарбомі-

ду) також, у ряді випадків, залишається найкращим варіантом, забезпечуючи експлуатацію теп-

ло- й гідрозахисту строком порівняним з використанням будинків і споруд. Пінополіуретан 

нашпилюється в короткий термін (за одну зміну бригада робітників може обробити до 1000 м2 

поверхні), що дозволяє в короткий термін вирішувати завдання зниження тепловтрат. При ре-

монтах старої покрівлі дозволяє виключити демонтаж і утилізацію, що заощаджує значні засо-

би й час.  

У зв'язку із зазначеним, важливим напрямком вирішення завдання енергозбереження на 

об'єктах нового будівництва й у процесі робіт зі зниження тепловтрат існуючих будинків, що 

особливо актуально для України, є використання теплоізоляційних матеріалів, таких як пінопо-

ліуретан (ППУ) і поліурія та ін., які будуть розглянуті далі. 

Викладення матеріалу й результати досліджень. Для одержання уявлення про економіч-

ну вигідність технології розглянемо переваги використання напилювання пінополіуретану, на-

пилювання поліурії («полікарбоміду»), прикладів: напилювання теплоізоляції «Extrafoam» - 

пінополіуретанових (PU) і поліізоціануратних (PІR) систем, напилювання типу «Екстраплан», 

на основі порівняння перерахованих розповсюджених будівельних матеріалів по їхніх теплоі-

золяційних властивостях і іншим характеристиками. 

Напилювання пінополіуретану (ППУ) (рис. 1) використовують для теплоізоляції й 

гідроізоляції конструкцій цивільних і промислових будинків і споруд (підвалів, стін, стель, 

підлог, швів), що будуються із цегли, залізобетону, бетону, металу й будь-яких інших 

будівельних матеріалів; гідроізоляції й теплоізоляції покрівлі, зі створенням 

теплогідроізоляційного килима із ППУ; ремонті ушкодженої покрівлі нових і старих будинків 

зі слабкою тепловою ізоляцією; теплоізоляції складських приміщень загального призначення, 

зерносховищ, овочесховищ; ремонті ушкоджених покрівель старих будинків з недостатньою 

теплоізоляцією, без демонтажу існуючого покриття, теплоізоляції, гідроізоляції трубопроводів 

різного призначення, колодязів; теплоізоляції, гідроізоляції дахів.  

 
Рис. 1. Теплоізоляція на основі пінополіуретану (фото) 

 

Використовують також для теплоізоляції, гідроізоляції всіх видів ємностей і резервуарів; 

теплоізоляції промислових і побутових холодильних камер, ізотермічних і камер морозильних 
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автофургонів, що дозволяє істотно скоротити витрати споживання електроенергії; герметизації 

межпанельных стиків будівельних конструкцій, віконних і дверних коробів; теплоізоляції й гі-

дроізоляції залізничних вагонів, морських і річкових судів, яхт, кораблів. При ремонті покрівлі 

з використанням  пінополіуретану економія бюджету становить 50 %, а часу 80 % [6].   
 

Переваги використання напилювання пінополіуретану (ППУ):  

пінополіуретан мінімізує втрати теплоти через стінки будинків;  

від підвальних стін і підлог до даху, усуває витік теплоти в приміщеннях через стики буді-

вельних елементів - блоки, панелі, перекриття і т.д.;  

дозволяє скоротити витрати при будівництві будинків і споруд, за рахунок зменшення то-

вщини стель, стін, інших будівельних елементів і використати менші обігрівальні котли й раді-

аторні батареї;  

зберігає стіни, стелі від появи грибка й цвілі;  

продовжує експлуатаційний строк будинків, виробничих приміщень і тим самим збільшу-

ючи їхню вартість, знижує витрати на їхній ремонт;  

збільшує звукоізоляцію стін і перегородок у будинках;  

швидко наноситься на ізольовану поверхня;  

має високу надійність, низьку теплопровідність й паропроникність;  

довговічний і екологічно чистий матеріал - при відсутності механічних руйнувань термін 

служби пінополіуретану більше 30 років [6]. У табл. 1 наведено дані порівняння пінополіурета-

ну з іншими теплоізоляційними матеріалами. 
Таблиця 1 

Порівняння ППУ з іншими теплоізоляційними матеріалами 
  

Матеріал Щільність, кг/м2 Робоча температура, ºС 
Коефіцієнт теплопровідності, 

Вт/(м·ºК) 

Ефективний термін служби, 

год. 
Товщина, мм 

Пінополіуретан 35-160 -200...+150 0,019-0,035 більше 25 50 

Пінополістирол 15-35 -80...+80 0,041 15 80 

Мінеральна вата 15-150 -40...+120 0,052-0,058 5 90 

Піноблок 250-400 -30...+120 0,145-0,16 10 760 

Керамзит 200-250  0,14-0,18 20 1300-1500 

Цегла 1000  0,45 Більше 50 1500-1720 
 

Як видно з даних таблиці, пінополіуретан - це високоефективний, технологічний, якісний і 

унікальний, по своїх характеристиках, теплоізоляційний матеріал. 

Напилення поліурії (полісечовини) застосовують при: нанесення захисного шару покрівлі, 

у тому числі зверху теплоізоляційного шару з пінополіуретану; захист конструкцій від впливу 

несприятливих погодних умов - мости, ангари й ін.; облицювання відстійників, бетонних і 

цегельних ємностей, гребель, резервуарів, земляних відстійників, відстійних ставків, тунелів, 

ровів, насипів і т.ін.; заміна або ремонт облицювання що вийшло з ладу; покриття 

трубопроводів, силосних ям, сталевих ємностей і резервуарів (що перебувають на поверхні або 

заглублених у ґрунт); створення ємностей і резервуарів для зберігання будь-яких хімічних і 

токсичних матеріалів і рідин; захисне покриття для будь-яких декоративних конструкцій, таких 

як раковини, підпірки, статуї, водоспади, дорожні покажчики, труби, пам'ятники, елементів фа-

садів будинків і т.п.; захист стін, підлог від рідин що викликають корозію (антикорозійна обро-

бка); захисне покриття стель і стін від появи грибка; захисне покриття від зношування дроби-

льних установок, гірничодобувного устаткування, облицювання платформ вантажних автомо-

білів і кузовів самоскидів; захист (заливання) ємностей і резервуарів на рибальських траулерах 

від сольового розчину.  
Рис. 2. Товщина шарів різних матеріалів при рівних умовах. теп-

лоізоляції 

На рис. 2 наведено товщину шарів різних матеріалів 

при рівних умовах теплоізоляції. Сучасна еластична гід-

роізоляція також широко використовується для захисту 

водойм, басейнів, лазні, мостів, тунелів, доріг, паркінга, 

повітропроводів, колодязів, гаражів, стяжки, підземних 

приміщень (льохів, гаражів, підвалів, ставків). Наливна 
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проникаюча теплоізоляція застосовується ще для захисту стелі, стін, теплої підлоги, цоколя, 

цокольного поверху, фасаду житлового будинку. Перевага використання напилювання поліурії 

(полікарбоміду) полягає у довговічності експлуатації (на 30 % вище, ніж у традиційних покрит-

тів) [6]. 

Розглянемо переваги напилювання теплоізоляції пінополіуретану (ППУ) «Е1аstopoг Н»: 

запобігає іскроутворення; вирішує проблеми пов'язані з корозією, гідроізоляцією й зношуван-

ням; має високу стійкість до хімічних реактивів, ультрафіолетовим випромінюванням, солям, 

кислотам; можливість одержання матеріалу із широким спектром квітів; широкий діапазон ро-

бочих температур при нанесенні на ізольовану поверхню; висока термостійкість - витримує 

експлуатаційні температури до +177 °С; напилювання поліурії («полікарбоміду») не вогнене-

безпечне і моментально твердіє; порівняно низькі витрати при використанні покриття на основі 

поліурії («полікарбоміду»); короткі строки нанесення. 

На рис. 3 представлено фото напилювання теплоізоляції «Extrafoam». 
Рис. 3 «Extrafoam» системи напилення ізоціануратів (PIR) (фото) 

 

Напилювані пінопласти виготовляють із пенополіізоціануратов і пінополіу-

ретанів. Зберігаються й транспортуються у вигляді рідких компонентів - поліі-

зоціанату й поліола. Шар теплоізоляції, на основі напилювання пінопластів (пі-

нополіуретану, поліізоціанурата) утворюється шляхом змішування й напилю-

вання під тиском поліізоціаната й поліола на будь-які будівельні матеріали поза 

залежністю від їхньої форми й конструкції. При взаємодії цих компонентів від-

бувається хімічна реакція, у результаті якої нанесений шар перетворюється в 

піну, що застигає з формуванням пінопласту [6,7]. 
Для напилювання пінополіуретану (ППУ) використовується спеціалізоване уста-

ткування низького або високого тиску, що дозволяє рівномірно розподіляти й змішу-
вати компоненти системи у вигляді аерозольної рідини, при нанесенні якого форму-
ється безшовний ізоляційний шар (теплоізоляція). Ефективність напилювання теплоі-

золяційного шару (пінополіуретану) істотно перевершує інші матеріали. Для досягнення необхідної 
товщини теплоізоляції пінополіуретан можна нанести в кілька шарів на будь-яку поверхню (залізобе-
тон, бетон, цегла, деревина, азбоцемент, метал (алюміній, сталь) і т.п.). При напилюванні немає необ-
хідності в додатковому кріпленні теплоізоляції до елементів конструкцій. 

PІR - піни - пінополіізоціануратні напилювані пінопласти, мають знижену займистість, то-
му вони є незамінним засобом при високих експлуатаційних вимогах на промислових і індуст-
ріальних об'єктах.  

Теплоізоляційні напилювані PІR-пінопласти. «Extrafoam TS 22011» - використовується для на-
пилювання на стелі, вертикальні будівельні конструкції, а також на будь-які будівельні вироби, які 
в процесі експлуатації не піддаються механічним ушкодженням або захищені облицюванням [6, 7]. 
«Extrafoam TS 22012»  - застосовується для напилювання на горизонтальні конструкції й покрівлю. 
Має властивості що дозволяють витримувати експлуатаційні навантаження припустимі для м'якої 
покрівлі (див. рис. 3. «Extrafoam» системи напилених ізоціонуратів (Фото)) [6, 7]. 

Пінополіуретани (ППУ) є одними з найпоширеніших на Заході будівельних теплоізоляцій-
них матеріалів. Ці легкі, але досить міцні гідро- і теплоізоляційні матеріали мають дуже низьку 
теплопровідність 0,023 - 0,04 Вт/(м·°K), малу паропроникність, високою адгезією до паперу, 
металу, деревини, штукатурки, руберойду й т.ін. Поліуретанова піна утворюється в результаті 
змішування двох компонентів - ізоціоната й поліола - і через розпилювач наноситься безпосе-
редньо на поверхню що ізолюється, вспінювання триває кілька секунд. За цей час відбувається 
збільшення в обсязі піни від початку рідкого стану в 30 - 120 разів. Потім піна міцно з'єднуєть-
ся з напиленою поверхнею й протягом декількох хвилин висихає. Безшовний спосіб напилю-
вання, висока адгезія практично до всіх матеріалів, особливості нанесення дозволяють архітек-
торам проектувати, а будівельникам створювати будинку самих сміливих форм із будь-якими 
рельєфами, не думаючи про можливі (як при використанні інших матеріалів) складностях при 
гідро- і теплоізоляції таких споруд [6,7].  

Системи напилювання ППУ мають ряд переваг:  
одночасна гідроізоляція, матеріал не боїться вологи, тобто не потрібно додаткових шарів 

пароізоляції;  
теплоізоляції й одночасного ущільнення бетонних і інших покрівельних перекриттів;  
можливість нанесення в широкому діапазоні робочих температур поверхні: від -10 до +40 °C; 
мала вага й відсутність навантаження на будівельні конструкції;  
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висока адгезія до різних типів поверхні;  
напилювання на будь-яку поверхню: покрівля, стіна, перекриття, фундамент і т.ін., у тому 

числі складної конфігурації;  
ідеальна технологія при реконструкції старих будинків.  
монолітна безшовна поверхня ізоляційного шару;  
ремонтопридатність;  
зручність транспортування й зберігання;  
висока продуктивність;  
має найнижчий  коефіцієнт теплопровідності, при порівняно невеликій товщині;  
запобігає утворенню корозії;  
відсутність витрат на додаткові конструкції, немає необхідності в кріпильних елементах;  
стійкість до механічних навантажень;  
висока акустична ізоляція;  
повна відсутність містків холоду;  
при напилюванні шар виходить цілісним, без стиків, по яких, згодом, може відбуватись 

руйнування покриття;  
запобігає утворення конденсату, цвілі й грибка, не руйнується під впливом сезонних коли-

вань, атмосферних опадів, агресивної промислової атмосфери;  
має високу хімічну стійкість;  
довговічність покриттів (термін служби до 50 років);  
самостійного горіння не підтримує;  
екологічно чистий продукт, що не містить шкідливих для здоров'я елементів, що підтвер-

джує Канадське агентство по захисту навколишнього середовища - Envіronment Canada (аналог 
US-ЕРА - Агентства по захисту навколишнього середовища США);  

зменшує витрати,  пов'язані з обігрівом і охолодженням;  
зберігає мікроклімат приміщення;  
біологічна стійкість [6,7]. 
Висновки й шляхи подальших досліджень. Економічні переваги використання напилю-

вання пінополіуретану (ППУ), напилювання поліурії («полі сечовини») і напилювання систем 
теплоізоляції «Extrafoam», пінополіуретанових (PU) і поліізоціануратних (PІ) системи, напилю-
вання типу «Екстраплан», доводять можливості їх широкого застосування у вітчизняному буді-
вництві й промисловості. Вітчизняний науковий і виробничий потенціал відкриває широкі пер-
спективи для досліджень і впровадження технологій даного напрямку. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В МАГНИТНОПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ 

Для магнитопроводящих сред, расположенных в ограниченном пространстве, получена система двух инте-

гральных уравнений относительно естественных вторичных источников поля - векторов намагниченности среды и 

плотности вихревых токов - при синусоидальном законе изменения первичного поля. На основе этих уравнений по-

строены расчетные выражения, составляющие основу предложенной математической модели.  

Актуальность работы. Исследование квазистационарных электромагнитных полей 

занимает видное место в теоретической и прикладной электротехнике [1-6]. Реализация этих 

задач в полевой постановке стала одним из основных направлений в области математического 
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моделирования различных электрофизических процессов. Устойчивый и непрерывно 

возрастающий интерес к постановке и решению задач моделирования квазистационарных  

электромагнитных полей в основном обусловлен следующими причинами: быстрым 

увеличением вычислительных возможностей ЭВМ; широким спектром технических задач, для 

которых квазистационарное приближение даёт достаточно адекватное описание реальных 

процессов; относительной простотой базовых уравнений Максвелла для описания 

квазистационарного электромагнитного поля.  

Цель работы. Целью данной статьи является разработка метода численного решения 

задачи расчета квазистационарного электромагнитного поля для ограниченной в пространстве 

среды с заданными магнитными и проводящими свойствами, основанного на концепции 

естественных вторичных источников поля.  

Постановка задачи. Задача рассматривается в предположении линейности свойств среды.  

Рассмотрим в m-мерном пространстве Еm (m = 2,3 = размерность пространства) ограничен-

ную область D (в общем случае многосвязную), магнитные свойства которой заданы магнитной 

проницаемостью 
а 0  = const, а проводящие - удельной проводимостью =const. Вне обла-

сти D 
а 0  , а  = 0. Допускается, что вся область D или отдельные её части могут переме-

щаться в пространстве со скоростью V (очевидно, что при этом может изменяться геометрия 

области).  

Пусть в области Dоб размещены обмотки с током произвольной плотности 
об . Как извест-

но, полная система уравнений для расчета поля в D имеет вид [3] 

 

à

rot ; ; div 0;

rot ; ;div 0

H E V B

B
E B H B

t

         

 

    


    (1) 

при условиях сопряжения Hit =Het, Bin=Ben, δn=0 на границе S области D. 

Здесь B - вектор магнитной индукции, ,H E - векторы напряженности магнитного и элек-

трического полей; все векторы являются функциями координат и времени, например, 

 ,V V r t ,  ,r t    и т.д. 

Будем считать, что первичное поле создается синусоидальными токами заданной плотно-

сти  , например, токами обмоток об ( )r (здесь и далее использовано стандартное обозначение 

для символических векторов).  

Для синусоидально изменяющегося во времени с угловой частотой  поля система уравне-

ний (1) принимает вид 

 
0 а

rot ; ; div 0;

rot ; ;div 0 .

H E V B

E j H B H B

         

      

    (2) 

Основные расчетные уравнения. На основе системы уравнений (1) в статье авторов [7] для 

нестационарного электромагнитного поля получено уравнение  
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об об

об об об об
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1 1
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D D D
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U x d d K x y J U y d
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J U x x y D y D r x y D r x y D

   
      
   


      

  
(3) 

где 1

0  2 ,U B H H J        - вектор плотности вихревых токов, 

    
1ˆ , ,x y ijK x y K x y
r

    - симметричный тензор второго ранга с компонента-

ми
 

 2 1

i j ij

ij m

m
K

m r

  


 
, α - направляющие косинусы радиуса-вектора r


[8]. 
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Учитывая, что 
1

,
1

J U U
 

  
 

 для синусоидально изменяющегося поля уравнение (3) 

принимает вид 

 
 

 

 
   

 
об

об

об об об об

( ) ˆ2 , ]
1 1

2
; , , , для и для .

2

y y ym m

D D D

y r y r
J x d d K x y J y d

m r m r

m
J x x y D y D r x y D r x y D

    
       
   


      

  
 (4) 

Дополним уравнение (4) связью векторов   и J . Согласно (2) в области D 

0rot [- rot( )]
1

j J + V J
 

   
 

.    (5) 

Учтем, что rot ( ) ( ) ( ) ( ) ( )V J J V V J V J J V            [9] и J =0, V =0. Поэто-

му уравнение (5) можно представить в эквивалентной форме  

   0rot [- )]
1

j J + J V V J
 

     
 

.   (6) 

Дополняя (6) уравнением div 0  , по теореме Гельмгольца получим  

 
0( ) - ( ) ( ) ( ) ; , .

2 1 ( 1)
ym

D

r
x j J y + J V V J d x y D

m r

            
         (7) 

Известно [9], что при отсутствии дополнительных граничных условий по дивергенции и 

ротору некоторого вектора его можно восстановить с точностью до некоторого вектора, явля-

ющегося градиентом любой гармонической функции. Поэтому в общем случае выражение (7) 

не является общим выражением для расчета плотности токов. Внутренняя задача имеет одно-

значное решение, если вдоль границы S области D задана нормальная проекция 

вектора  : ( ) ( )sn g S   . При этом решение задачи существует, если div 0   и 

div ( )
D S

d g S dS    , т.е. ( ) 0
S

g S dS  . Решение (7) является единственным, если к нему приба-

вить вектор-функцию    , где  - скалярный потенциал, удовлетворяющий уравнению 

Лапласа. Функция  определяется из решения внутренней задачи Неймана с краевым условием 

( ) ( ) ( )
S

g S n n
n


     


. 

Рассмотрим важный частный случай двумерной задачи для неподвижной области D (m=2, 

V =0). При этом вектор  имеет только составляющую нормальную к области D, поэтому зада-

ча Неймана имеет нулевое граничное условие, т.е. сводится к задаче Робена с тривиальным 

(нулевым) решением. Таким образом, в этом случае система уравнений (4) и (7) принимает вид  
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     (9) 

где 0

1

j
q

 
 

 
, и дает решение поставленной задачи. 

Численная реализация метода. Для численной реализации уравнений (8), (9) необходимо 

выполнить дискретизацию области D путем ее триангуляции: 
kD D , k = 1, 2, …, p. Пусть 
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kJ , k  соответственно комплексные векторы намагниченности и плотности вихревых токов в 

центре треугольника 
kD , причем kJ  и k постоянны в 

kD . Тогда вместо (8) и (9) можно запи-

сать: 

 0 2
1 1

ˆ( ) 2 , ;

n n

p p

n
k k k n k n n n

n nD D

r
J J x H d K x y J d

r 

  
      

 
       (10) 

32
12

n

p

k n n k

n D

q r
J d i

r

 
      

  
  , k, n = 1, 2, …, p.  (11) 

Здесь 0kH  - поле первичных источников, определяемое в центре каждого треугольника 
kD  

интегрированием по области Dоб согласно (8). Более подробно рассмотрим вычисление других 

интегралов. Введем обозначение [8]:  

ˆ2 ( , ) ( ) y

D

ПJ K x y J y d  .      (12) 

В двумерном случае для вычисления интеграла (12) удобно воспользоваться комплексны-

ми числами. Справедливо соответствие [8] 

2

1 ( )

( )
y

D

J y
ПJ ПJ d

y x
   

   .    (13) 

В последнем выражении черта над комплексными числами J,x,y означает операцию сопря-

жения. Оператор 
kПJ  для области 

kD можно представить в виде [8] 

0

1 1 ( )
lim

2

y

k y

D Г

d J y dy
ПJ J

y x j y x


   

     ,     

где Г  - граница области 
kD . При const   

1

2
k

Г

J dy
ПJ

j y x
 

   .     (14) 

Последний интеграл для произвольного треугольника вычислен в [10] аналитически.  

Следует иметь в виду, что при выполнении операций в (13) и (14) комплексные числа при-

нимались как векторы. При вычислении оператора ПJ  в (10) необходимо перейти к векторным 

аналогам. С этой целью представим комплексные векторы в виде 

J U jV  , 
1 1 2 2U i u i u  , 

1 1 2 2V i v i v       (15) 

или 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2( ) ( )J i u jv i u jv i J i J           (16) 

где 1J  и 2J  – комплексы синусоидальных функций. 

Вводя комплексные аналоги векторов U  и V  

1 2U u ju  , 
1 2V v jv  , 

можно записать ПJ ПU jПV  , причем 

Re( ) Im( ) Ux UyПU ПU j ПU П jП       ; 

1 2Ux UyПU i П i П  , Vx VyПV П jП   ; 

1 2Vx VyПV i П i П  . 

Теперь можно записать 

1 2 1 2( ) ( )Ux Vx Uy VyПJ i П jП i П jП i C i D      ,   (17) 

или в эквивалентной форме 
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ПJ A jB  , 1 2Ux UyA i П i П  , 1 2Vx VyB i П i П  .   (18) 

При вычислении интеграла (11) учтем, что 
2

grad(ln )
r

r
r

 , а 

rot( ln ) ln rot grad(ln )n n nJ r r J r J    . 

Учитывая, что при constnJ   rot 0nJ   и применяя теорему Стокса, получим 

3 32
rot( ln ) rot( ln ) ( ln )

n n n n

n n n n n n n n

D D D Г

r
J d J r d i J r d i J r dl
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Интеграл в (20) вычисляется аналитически (из-за громоздкости соответствующие выкладки 

здесь не приводятся). 

Наконец, интеграл от  в (10) можно записать так: 
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Система уравнений (10) и (11) после вычисления соответствующих коэффициентов может 

быть представлена в матричном виде системой трех систем линейных алгебраических уравнений  
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где 1J , 
2J ,  ,  E , F  – комплексные матрицы-столбцы размерности p с элементами 1kJ , 

2kJ , k , 01kH



, 02kH



, k=1, 2, … p соответственно; A , B , C , D , ,G H  - веществен-

ные квадратные матрицы размерности pp с соответствующими элементами 
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Полученная система уравнений может быть решена итерационным или прямым методом. 

Примеры численного решения этих уравнений будут предметом отдельного рассмотрения. 

Выводы. Таким образом, в работе обоснован метод математического моделирования ква-

зистационарного электромагнитного поля на основе естественных вторичных источников поля 

- комплексных векторов намагниченности среды и плотности вихревых токов. Задача сведена  

к двум интегральным уравнениям относительно этих источников. Для двумерного случая полу-

чены дискретные аналоги интегральных уравнений в матричном виде. Приведены формулы для 

расчета коэффициентов матричных уравнений. 

Разработанный метод может быть использован для решения практических задач расчета 

вихревых токов в магнитопроводящих средах при воздействии гармонического электромагнит-

ного поля. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗДАНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

В статье приведены основные виды воздействий на здания. Также представлены последствия их влияния на 

техническое состояние зданий и сооружений.  
 

Проблема и ее связь с научной и практической задачей. Обеспечение долговечности 

строительных конструкций зданий и сооружений - одна из важнейших задач сохранения ос-

новных фондов страны. Обеспечение долговечности бетонных и железобетонных конструкций 

- процесс комплексный и сложный. Решение этой сложной задачи должно начинаться с момен-

та проектирования, но нельзя сказать, что должно заканчиваться сдачей в эксплуатацию здания 

и сооружения. Длительная надежная эксплуатация зданий в течение расчетного срока службы 

должна грамотно обеспечиваться службой эксплуатации зданий.  

Во всем мире вопросам долговечности уделяют первостепенное внимание. И это не слу-

чайно, поскольку по статистическим оценкам, от 15 до 75 % конструкций зданий и сооружений 

различного назначения подвергаются воздействию агрессивных сред. Кроме того, по различ-

ным экспертным оценкам, от 5 до 10 % строительных конструкций ежегодно выходят из строя. 

Учитывая старение основных фондов страны, этот процесс будет прогрессировать.  

Основные конструкции зданий и сооружений выполняются из бетона и железобетона. По-

этому защита этих конструкций от различных воздействий и разрушения для увеличения их 

долговечности и поддержания требуемых эксплуатационных качеств - зданий и сооружений 

имеет важное практическое значение. 

Постановка задачи. В процессе эксплуатации каждое здание находится под воздействием 

двух групп факторов: внешних, или природных, и внутренних, связанных с происходящим в 

здании технологическим или функциональным процессом. Природные факторы весьма разно-

образны. Они действуют на здания на поверхности и под землей, раздельно и в различных со-

четаниях в зависимости от климатических, гидрогеологических и других условий. Правильный 

учет воздействия всех этих факторов как при проектировании зданий и сооружений, так и во 

время эксплуатации имеет важное значение в обеспечении заданной их долговечности при ми-

нимальных затратах сил и средств как на возведение, так и на их эксплуатацию. 

Изложение материала и результаты. Воздействие воздушной среды. В атмосфере содер-

жатся пыль и газы, способствующие разрушению зданий. Загрязненный воздух, особенно в со-
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четании с влагой, вызывает преждевременный износ, коррозию или загрязнение, растрескива-

ние и разрушение строительных конструкций. Вместе с тем, в чистой и сухой атмосфере камни, 

бетоны и даже металлы могут сохраняться сотни и тысячи лет. Это значит, что воздушная сре-

да, в которой находятся такие материалы, слабо агрессивна или совсем не агрессивна. 

Основным загрязнителем воздуха являются продукты сгорания различных топлив. Поэто-

му в городах и промышленных центрах металлы корродируют в два-четыре раза быстрее, чем в 

сельской местности, где сжигается значительно меньше угля и нефтепродуктов. 

Загрязненность воздуха газами и твердыми частицами в зимнее время выше и зависит от 

характера топлива. Наиболее загрязняет атмосферу пылевидное топливо, так как при его сжи-

гании вместе с дымом уносится много золы и пыли, меньше всего - природные газы. 

Основными продуктами сгорания большинства видов топлива являются углекислый (СО2) 

и сернистый (SО2) газы. При растворении углекислого газа в воде образуется углекислота - ко-

нечный продукт сгорания многих видов топлива; она разрушающе действует на бетон и иные 

материалы. 

С такой проблемой сталкивается и город Кривой Рог в котором есть коксохимические 

предприятия. 

Почти все газы, за исключением аммиака и кислорода, являются кислыми и кислотообра-

зующими. По степени агрессивности воздействия на бетон газы можно разделить на три груп-

пы: 

слабоагрессивные: СS2 - сероуглерод, СО2 - углекислый газ, SiF4 - четырехфтористый 

кремний; 

среднеагрессивные: SО2 - сернистый газ, Н2S - сероводород; 

сильноагрессивные: С12 -хлор, SО3 - сернистый ангидрид, НС1 - пары соляной кислоты, НF 

- пары плавиковой кислоты, NО2 - двуокись азота. 

Степень агрессивности атмосферы во многом зависит от относительной влажности, темпе-

ратуры воздуха, скорости обмена и др. 

При влажности воздуха до 50-60% интенсивность коррозии очень мала, в то время как при 

влажности более 70-80% она возрастает в сотни раз. Помещения с влажностью ниже порога 

увлажнения относятся к сухим и с нормальной влажностью; в них металл не корродирует. Если 

влажность в помещениях выше порога увлажнения, т. е. в них протекают влажные и мокрые 

процессы, то это необходимо учитывать при оценке вероятности коррозии. 

Наибольшей окислительной способностью обладает хлор (намного выше, чем кислород). 

Однако распространенность его в природе и допустимые концентрации в воздухе в сотни тысяч 

раз меньше, чем кислорода. 

Воздействие атмосферной влаги. Основную роль в нарушении структуры материала игра-

ет влага: она вызывает набухание, гниение, коррозию, механическое разрушение при замерза-

нии воды в порах и пустотах. 

Влага является универсальным фактором по разнообразию воздействия на сооружения. 

В строительных конструкциях самыми уязвимыми местами, наиболее доступными для 

проникновения влаги и агрессивных веществ, являются стыки, места сопряжения оконных и 

дверных коробок с конструкциями, различные тепловые мостики. Именно в этих местах чаще 

всего протекают фазовые изменения влаги, способствующие разрушению конструкций. 

Влага в конструкциях может находиться в виде воды или льда. Естественное увлажнение 

конструкций может быть капельно-жидким или конденсационным. 

Капельно-жидкое увлажнение происходит вследствие проникновения дождя через повре-

жденную кровлю или через другие конструкции, под действием косого дождя, падающего на 

стены, а также растаявшего снега. Дождевая вода сравнительно чистая, однако осадки, проходя 

через загрязненные слои воздуха, увлекают из него аммонийные соли, углекислоту, серную 

кислоту и другие вредные вещества и, проникая в конструкции, разрушают их. 

При каменном или плотном бетонном наружном слое стены вода в нее проникает всего на 

несколько миллиметров и под влиянием солнечных лучей и ветра легко испаряется. При пори-

стых конструкциях, а также при плохо выполненных швах в однослойных крупноразмерных 

конструкциях дождевая влага проникает в стену глубоко, попадая даже внутрь помещений. 

В разрушении ограждающих конструкций велика роль дождя в сочетании с ветром. На 

старых постройках можно видеть следы разрушения стен ветром, дождем и песком. 
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Зона увлажнения стен от разбрызгивания падающей на тротуар воды достигает 50 см. Поэтому 

цокольная часть зданий, не имеющая плотной поверхности, разрушается довольно быстро. 

В отличие от капельно-жидкого, конденсационное увлажнение конструкций происходит в 

результате перемещения водяных паров с воздухом. 

Поскольку строительные материалы - как естественные, так и искусственные - неоднород-

ны по составу, то под действием воды и содержащихся в ней солей и кислот, а также ветра они 

разрушаются неравномерно. 

Действие солей очень опасно в период кристаллизации. Даже насыщенные растворы не 

разрушают бетонные и каменные конструкции так, как соли, остающиеся после испарения вла-

ги. При кристаллизации солей растущие кристаллы разрушают конструкцию. Многократное и 

длительное увлажнение конструкций солевым раствором, сопровождающееся испарением вла-

ги, приводит к их разрушению. 

Металлические конструкции подвергаются коррозии под действием всех кислот. 

Воздействие грунтовой воды. Грунтовая вода существует в природе в трех видах: 

связанной (химически, гигроскопически и осмотически впитанной или пленочной); 

свободной, или жидкой; 

парообразной, перемещающейся по порам из мест с большей упругостью водяного пара в 

места с меньшей его упругостью. 

Грунтовая вода взаимодействует физически и химически с минеральными и органически-

ми частицами грунта. Все виды грунтовой воды находятся во взаимодействии друг с другом и 

переходят один в другой. 

Вода в грунтах всегда представляет собой раствор с изменяющимися концентрацией и хи-

мическим составом, что отражается и на степени ее агрессивности. 

Оценивая агрессивность грунтовых вод, следует иметь в виду переменный ее характер: с 

течением времени у подземной части сооружений водный режим может изменяться, и при этом 

агрессивность среды повышается или снижается. 

Атмосферные осадки, проникая в грунт, превращаются либо в парообразную, либо в гиг-

роскопическую влагу, удерживающуюся в виде молекул на частицах грунта молекулярными 

силами, в пленочную, поверх молекулярной, и гравитационную, свободно перемещающуюся в 

грунте под действием сил тяжести. Последняя может доходить до грунтовой воды, повышая 

тем самым ее уровень. 

Грунтовая вода, в свою очередь, вследствие капиллярного поднятия перемещается вверх на 

значительную высоту и также обводняет верхние слои грунта. В некоторых условиях капил-

лярная и грунтовая воды могут сливаться и устойчиво обводнять подземные части сооружений, 

в результате чего усиливается коррозия конструкций, снижается прочность оснований. 

Изменение минералогического состава грунтовых вод меняет их агрессивность по отноше-

нию к подземным частям сооружений. В районах с большим количеством осадков (северных) 

уровень грунтовых вод поднимается и снижается их карбонатная жесткость (количество каль-

ция) за счет разбавления воды осадками; это повышает ее способность к выщелачиванию изве-

сти в каменных и бетонных конструкциях. 

Испарение воды и увлажнение грунтов осадками приводят к движению в них кислорода, 

вследствие чего коррозионная активность среды также возрастает. При необратимых процессах 

коррозии, например металлов, для сооружений опасно даже временное повышение агрессивно-

сти окружающей среды. 

Уровень грунтовых вод колеблется в зависимости от времени года, водопроницаемости 

грунтов и других факторов. Наиболее высокий уровень грунтовых вод наблюдается весной, 

после таяния снега, а самый низкий - в конце лета и в конце зимы. Это необходимо учитывать 

при эксплуатации сооружений, отводя воду и понижая ее уровень в наиболее опасные периоды. 

Агрессивность грунтовых вод по отношению к различным материалам зависит от их реак-

ции (кислая, щелочная), концентрации, а также от вида материала. Воздействие грунтовых вод 

на строительные материалы весьма многообразно. Так, например, слабокислые растворы 

предохраняют от гниения деревянные части, подавляя грибковые (гнилостные) процессы, но 

окисляют и разрушают некоторые металлы. Щелочные растворы в малых концентрациях спо-

собствуют сохранению бетона, но они более агрессивны, чем кислые, по отношению к битуму, 

асфальтобетону, дереву. 
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Признаков агрессивности воды очень много. За основные, чаще всего встречающиеся, при-

знаки агрессивности воды по отношению к бетонным и каменным конструкциям приняты сле-

дующие: 

показатель рН в зависимости от временной жесткости В;  

временная (карбонатная) жесткость в мг/л;  

содержание сульфатов в пересчете на SO4 в мг/л;  

содержание магнезиальных солей в пересчете на ион Мg в мг/л; 

содержание свободного углекислого газа (СО2).  

В зависимости от наличия в воде примесей и их концентрации различают следующие виды 

агрессивности грунтовых вод: общекислотную, выщелачивающую, сульфатную, магнезиаль-

ную и углекислую. 

Степень агрессивности воды и скорость коррозии материалов конструкций оцениваются 

количественно; показатели агрессивности воды установлены в СН 249–63. 

Воздействие отрицательной температуры. Некоторые конструкции, например цокольные 

части, находятся в зоне переменного увлажнения и периодического замораживания. Отрица-

тельная температура (если она ниже расчетной или не приняты специальные меры защиты кон-

струкций от увлажнения), приводящая к замерзанию влаги в конструкциях и в грунтах основа-

ний, разрушающе действует на здания. 

При замерзании воды в порах материала объем ее увеличивается, что создает внутренние 

напряжения, которые все возрастают вследствие сжатия массы самого материала под влиянием 

охлаждения. Давление льда в замкнутых порах достигает больших значений - до 200 кгс/см2. 

Разрушение конструкций в результате замораживания происходит только при полном насыще-

нии материала влагой. Вода при замерзании увеличивается в объеме лишь на 10 %. Следова-

тельно, если в порах имеется место для расширения замерзающей влаги, если влажность мате-

риала конструкции не превышает 85 %, то давление на стенки не возникает. Такие конструкции 

выдерживают сотни циклов попеременного замораживания и оттаивания, не разрушаясь. 

Вода начинает замерзать с поверхности конструкций, а потому и разрушение их под воз-

действием отрицательной температуры также начинается с поверхности, особенно с углов и 

ребер. Максимальный объем льда получается лишь при температуре - 22 °С, когда вся вода 

превращается в лед. Интенсивность замерзания влаги зависит от объема пор. Так, например, 

если вода в больших порах начинает переходить в лед при 0° С, то в капиллярных трубках она 

замерзает только при - 17 °С. 

Пористые материалы, сообщающиеся с наружной поверхностью крупными порами, не раз-

рушаются. Если такие поры связаны волосяной сетью капилляров и все они заполнены влагой 

(насыщенное состояние), то при ее замерзании они разрушаются. Самым устойчивым к замо-

раживанию считается материал с однородными и равномерными порами, наименее устойчивым 

- материал с крупными порами, соединенными тонкими капиллярами.  

Напряжение в конструкциях зависит не только от температуры охлаждения, но и от скоро-

сти замерзания и числа переходов через 0 °С; оно тем сильнее, чем быстрее происходит замо-

раживание. 

Камни и бетоны, имеющие пористость до 15 %, выдерживают 100-300 циклов заморажива-

ния. Уменьшение пористости, а следовательно, и количества влаги повышает морозостойкость 

конструкций. 

Из сказанного следует, что при замерзании разрушаются те конструкции, которые увлаж-

няются; защитить конструкции от разрушения при отрицательных температурах - это значит 

защитить их от увлажнения. 

Промерзание грунтов в основаниях опасно для зданий, построенных на глинистых и пыле-

ватых грунтах, мелко- и средне-зернистых песках, в которых вода по капиллярным порам под-

нимается выше уровня грунтовых вод и находится в связанном виде. Связанная вода замерзает 

не сразу и по мере замерзания перемещается из зон толстых оболочек в зоны с оболочками 

меньшей толщины, т.е. в процессе замерзания грунта вода подсасывается из нижних слоев. 

Явление промерзания и пучения грунтов опасно только для наземных сооружений, по-

скольку уже на глубине примерно 1,5 м от поверхности нет разницы в колебаниях температуры 

дня и ночи, а на глубине 10-30 м не ощущаются изменения температуры зимой и летом. 

Вода в грунтах основания независимо от того, является ли она поверхностной, грунтовой 
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или капиллярной, всегда создает опасность промерзания грунта в связи с повышением его теп-

лопроводности при увлажнении. Поскольку при замерзании влаги и дополнительном подсосе, 

вызванном замерзанием, содержание ее в грунте увеличивается на 5-10 % и более, при резком 

оттаивании грунт нередко полностью разжижается и теряет свою несущую способность. Поло-

жение усугубляется, если весной в основание поступают еще и талые воды. В таких случаях 

более опасным становится даже не само пучение, а его последствия - деформации при оттаива-

нии увлажненного основания. 

Повреждения зданий из-за пучения оснований происходят как по вине проектировщиков и 

строителей, если они неправильно назначают заглубление фундаментов, так и по вине эксплуа-

тационников, допускающих срезку и увлажнение грунта вокруг сооружений, раскрытие зданий 

для ремонта зимой и т. п. 

Воздействие сейсмических волн. Приемка зданий в районах, подверженных землетрясени-

ям, и их эксплуатация определяются сейсмическими явлениями. Особенно это актуально для 

Криворожского региона, где происходит постоянные взрывы горных пород при добыче полез-

ных ископаемых.  

Землетрясения - одни из самых грозных сил природы, возникающие вследствие процессов 

внутри Земли и взрывов. Они представляют собой колебания, распространяемые в Земле и пе-

редаваемые через основания на сооружения. 

Последствия землетрясений зависят от пространственной жесткости, размеров, формы и 

веса зданий, а также от количества и характера толчков. Наиболее опасны для зданий горизон-

тальные составляющие колебаний почвы, поскольку при землетрясении здания работают как 

вертикальный брус или пластина, консольно заделанные в грунт. Возникающие в районе эпи-

центра вертикальные сейсмические нагрузки более опасны для горизонтальных конструкций - 

перекрытий, карнизов и т. п. 

В нашей стране оценка возможных землетрясений при проектировании зданий произво-

дится по ГОСТ 6249-53. Сила землетрясения в баллах определяется по специальной шкале ве-

личиной максимального смещения упругого маятника сейсмометра. 

Воздействие технологических процессов. Каждое здание и сооружение проектируется и 

строится с учетом воздействий предусматриваемых в нем процессов. Однако из-за неодинако-

вой стойкости и долговечности материалов конструкций и раного влияния на них среды износ 

их неравномерен. В первую очередь разрушаются защитные покрытия стен и полы, окна, две-

ри, кровли; медленнее - стены, каркас, фундаменты. Сжатые элементы и элементы крупных 

сечений, работающие при статических нагрузках, изнашиваются медленнее, чем изгибаемые и 

растянутые тонкостенные, работающие при динамической нагрузке, в условиях высокой влаж-

ности и высокой температуры. 

Кислотостойкими являются породы с высоким содержанием кремния: кварц, гранит, диа-

баз, нестойкими - содержащие известь: доломит, известняк, мрамор; последние - щелочестойки. 

Обожженный кирпич стоек даже в среднекислой и средне-щелочной средах. Для него 

опасны плавиковая кислота и раствор едкого натра, он разрушается также при солевой корро-

зии. 

Сухой бетон морозостоек, однако пересушивание его при температурах выше 100°С при-

водит к обезвоживанию, прекращению гидратации, усадке, температурным деформациям. 

Предварительно-напряженный железобетон теряет свои качества уже при температуре более 

80°С в результате снижения напряжения в арматуре. Из этого следует, что при высоких темпе-

ратурах бетон применять нецелесообразно. 

Основным способом повышения стойкости и долговечности бетонных и железобетонных 

конструкций в условиях агрессивных сред является увеличение их плотности и непроницаемо-

сти защитными покрытиями, тампонажными растворами или совместно теми и другими. 

Деревянные конструкции быстро разрушаются при повышенной влажности, в застойном 

воздухе, при воздействии горячих щелочей и сильных кислот. Древесина, особенно хвойных 

пород (смолистая), незаменима в условиях солевой коррозии хлористых солей калия и натрия, в 

слабокислой среде. Древесина, пропитанная полимерными составами (например, бакелитом), 

клеями и другими веществами, обладает повышенной стойкостью и долговечностью. 

Минеральные масла химически не активны по отношению к бетонам, но они отрицательно 

на них воздействуют, так как их поверхностное натяжение в два-три раза меньше, чем воды, 
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они обладают большей смачивающей способностью и большей силой капиллярного поднятия: 

масло, попавшее на бетон, глубоко проникает в него, расклинивая частицы, изолируя зерна це-

мента от влаги и прекращая тем самым дальнейшую их гидратацию. Относительное снижение 

прочности бетона под-действием пролитого масла тем значительнее, чем выше водоцементное 

отношение: с увеличением пористости бетона возрастает его насыщенность растворами, в том 

числе и маслами. 
Состояние производственных сооружений с агрессивными средами во многом зависит от 

культуры производства - герметизации технологических линий и предотвращения агрессивных 
выделений в помещения, усиленной вентиляции, немедленного смыва промышленных стоков; 
важна также культура технической эксплуатации: чем выше агрессивность среды в сооруже-
нии, тем чаще должны проводиться обследования и возможно быстрее восстанавливаться 
начавшие разрушаться конструкции. 

Выводы. В связи с изложенным необходим постоянный контроль за техническим состоя-
нием зданий и сооружений. 

Контроль технического состояния зданий осуществляется проведением систематических 
плановых и неплановых осмотров. При проведении осмотров должны применятся эффективные 
методы обследования с использованием современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах контро-
лируют техническое состояние здания в целом, при частичных - техническое состояние отдель-
ных элементов здания. 

Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. 
При весеннем осмотре проверяют готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, 

устанавливают объемы работ по подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период и 
уточняют объемы ремонтных работ по плану текущего ремонта в год проведения осмотра.  

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в осенне-
зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям, включенным в план текущего 
ремонта следующего года. При проведении частичных осмотров устраняют неисправности 
конструкций и инженерного оборудования, которые могут быть выполнены в течение времени, 
отводимого на осмотр. Результаты осмотров отражают в документах по учету технического 
состояния зданий (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). Эти 
документы включают: оценку технического состояния зданий и их элементов, выявленные не-
исправности, причины вызвавшие их. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СТЕНДА,  

ЩО ФОРМУЄ КОЛИВАЛЬНИЙ ВЕРТИКАЛЬНИЙ РУХ РІДИНИ 
 

Наведено результати математичного моделювання роботи стенда та оптимізації його конструктивних парамет-

рів. Запропонована конструкція стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. В Україні з кожним 

роком все більша частка залізних руд підлягає збагаченню, яке є матеріало- і енерговитратним. 

Недостатній рівень автоматизації галузі, який сильно залежить від відсутності або недоскона-

лості інформаційних засобів, приводить до значних економічних втрат, що не відповідає реалі-

зації передбаченого законодавством України напряму ресурсозберігаючих технологій у проми-

словості. Важливим тут стає можливе прискорення розробки та доведення існуючих інформа-

ційних засобів до рівня технологічних вимог. 

                                           
. © Кондратець В.О., Мацуй А.М., 2012 
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При розробці нових інформаційних засобів і перевірці придатності існуючих до конкрет-

них технологічних умов широко використовують стенди, оскільки такі дослідження у промис-

лових умовах вимагають великих матеріальних витрат і втрат часу або зовсім неможливі. Зде-

більшого виготовляють спеціальні стенди в процесі розробки конкретних технічних засобів, які 

враховують як технологічні умови, так і особливості створеної апаратури. Однак більш доціль-

но використовувати універсальні стенди, які слугують для різних досліджень. Наприклад, у 

збагачувальній галузі розповсюдження отримали установки для дослідження режимів роботи 

кульових млинів, у будівельній – млини зі змінними барабанами. У промисловості існує значна 

кількість технологічних апаратів, де виникають процеси з хвильовим або іншим вертикальним 

переміщенням рідини, у яких визначають рівень, тиск, концентрацію. Характерними представ-

никами такого обладнання є завиткові живильники. Фізичне моделювання процесів у них шля-

хом створення діючого стенда показало складність, витратність, значні втрати часу, несуміс-

ність габаритів установки з реальними розмірами апаратури. Як видно, розробка інформацій-

них засобів на базі вузькопрофільних стендів сильно гальмує їх розробку, впровадження і при-

водить до значних перевитрат коштів. Відсутність універсальних стендів такого призначення 

не дозволяє знайти підходи до розв’язання цієї задачі. Тому тема статті, присвяченої створенню 

та оптимізації параметрів універсального стенда з коливальним вертикальним рухом рідини, є 

актуальною. 

Матеріали даної публікації отримані в результаті виконання науково-дослідної роботи 

“Система комп’ютерної ідентифікації співвідношення тверде/рідке при подрібненні пісків кла-

сифікатора” (державний реєстраційний номер 0107U005470), яка спрямована на реалізацію 

Державної науково-технічної програми “Ресурсозберігаючі технології нового покоління в гір-

ничо-металургійному комплексі”. 

Аналіз досліджень та публікацій. Задачі розробки і використання вузькопрофільних сте-

ндів для проведення наукових досліджень розв’язуються науковцями давно. Значний термін 

часу будують і застосовують певні універсальні стенди. Досвід створення стендів даного приз-

начення практично відсутній. Підвищити ефективність розроблення і впровадження технічних 

засобів контролю технологічних параметрів з складним рухом вимірюваного середовища мож-

ливо лише використанням універсального стенда з формуванням коливального вертикального 

руху рідини, який був би простим, нематеріалоємким і сумісним з реальними розмірами інфор-

маційних засобів. Однак таких стендів ніхто не розробляв. Авторами даної публікації запропо-

новано підхід створення такого універсального стенда і знаходження найкращих конструктив-

них параметрів його базових вузлів. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є пошук найкращих конструктивних рішень 

параметрів універсального стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини, шляхом 

його математичного моделювання та оптимізації. 

Викладення матеріалу та результати. У технологічних процесах з хвильовими коливан-

нями середовища вертикальний рух рідини здебільшого виникає в резервуарах з прямокутним 

перерізом. Тому базовим елементом стенда повинен бути резервуар з прямокутним поперечним 

перерізом, у якому засоби вимірювання технологічних параметрів встановлюють у донній час-

тині і вони займають всю його висоту. Це вимагає подачі рідини знизу у донну частину. Коли-

вальний вертикальний рух рідини можливо забезпечити регулюванням її впуску та випуску у 

донній частині, однак швидкі зміни рівня, які часто виникають у технологічних процесах, та-

ким підходом забезпечити неможливо. Найбільш простим і високодинамічним може бути регу-

лювання рівня у системі сполучених резервуарів. Виконаємо у базовому резервуарі у донній 

частині патрубок з великим поперечним перерізом, з’єднаємо його гнучким коротким гофрова-

ним рукавом з іншим резервуаром з прямокутним перерізом, який в нижній частині має вісь, 

навколо якої може здійснювати коливальні рухи. При нахиленні рухомого резервуара рідина в 

ньому опускається, що спричиняє падіння рівня і в основному нерухомому резервуарі. Підні-

мання рухомого резервуара спричиняє зростання рівня рідини. Оскільки резервуари зв’язані 

між собою каналом з великим поперечним перерізом, то такі зміни відбуваються практично 

миттєво, тобто, така конструкція забезпечує високу динаміку зміни рівня рідини. Переміщення 

рухомого резервуара можливо здійснювати повзуном, що рухається у направляючих. 

Базовим елементом стенда є нерухомий резервуар, в якому встановлюються на досліджен-

ня вимірювальні засоби. Виходячи з цього, його габарити повинні бути такими, щоб задоволь-
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нити розмірам вимірювальних засобів і змінам рівня рідини в технологічному процесі. Отвір 

для введення знизу рідини повинен бути відділеним від вимірювальних засобів для позбавлен-

ня впливу потоку на їх роботу. Отже, даний конструктивний елемент є основою стенда, оскіль-

ки прямо визначає об’єм рідини в ньому, габарити усієї установки. Зрозуміло, що за певних 

умов характеристики стенда будуть найкращими. Їх можливо відшукати в процесі оптимізації 

конструктивних параметрів стенда. 

Оптимізація передбачає знаходження математичної моделі об’єкта. У даному випадку не-

обхідно знайти статичну математичну модель об’єкта оптимізації. Сумарна кількість рідини, 

яка знаходиться в стенді, дорівнює об’єму V0 рідини в нерухомому і рухомому резервуарах, 

збільшеному на об’єм VП рідини в перехідному рукаві. Оскільки об’єм рідини в перехідному 

рукаві не змінюється, то можливо розглядати лише об’єм V0 заправленої рідини в стенд, який 

визначає задане середнє значення її рівня в нерухомому резервуарі. 

Математична модель об’єкта оптимізації повинна аналітично зв’язувати значення рівня рі-

дини Н в нерухомому резервуарі з кутом нахилу рухомого резервуара та їх конструктивними 

параметрами. Геометричні зв’язки у рухомому резервуарі видно з рис. 1.  
Рис. 1. Геометричні зв’язки у рухомому резервуарі 

 

З трикутника А´ОС довжина сторони А´О=d ctgα, а довжина 

сторони А´D з трикутника А´DО дорівнює А´D = А´О sinα або 

А´D = d ctgα·sinα. Рівень рідини Н у рухомому резервуарі Н = 

АВ´+В´В або Н = АВ´+А´D, звідки 

 sin dctgHDAHBA .   (1) 

Площа рідини у нормальному перерізі рухомого резервуара, 

перпендикулярному осі його коливань, дорівнює сумі площ трику-

тника А´ОС і паралелограма АА´СF, основу якого СА´ з трикутника 

А´ОС можна знайти як СА´ = d / sinα. Тоді площа рідини у перерізі, 

що розглядається, буде дорівнювати 
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Позначивши ширину рухомого резервуара через с, визначимо об’єм рідини в ньому за да-

них умов нахилу 
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Позначивши довжини нормального перетину нерухомого резервуара через а і b, визначимо 

об’єм рідини в ньому за даних умов нахилу 

abHVH  .       (4) 

Повний об’єм рідини в резервуарах буде дорівнювати 
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Виконавши перетворення виразу (5), визначимо з нього значення рівня рідини Н в нерухо-

мому резервуарі 
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Вираз (6) є статичною математичною моделлю стенда. З нього видно, що рівень рідини в 

нерухомому резервуарі залежить від кута нахилу α рухомого резервуара і визначається об’ємом 

V0 первісного заповнення стенда робочим середовищем і конструктивними параметрами a, b, c i 

d. 

Для оптимізації конструктивних параметрів стенда необхідно обґрунтувати критерій опти-

мальності, який слід формулювати з фізичного змісту задачі. У даному випадку найкращими 

будуть характеристики стенда при забезпеченні найбільшої чутливості зміни рівня рідини Н до 
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зміни кута нахилу α рухомого резервуара. Тобто, критерієм оптимальності J буде 

max
d

dH
J .      (7) 

Вираз (6) дозволяє знайти аналітичне значення критерію оптимальності, який дорівнює 
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.     (8) 

З формул (6) і (8) видно, що H і J залежать від кута нахилу рухомого резервуара α і визнача-

ються параметрами стенда V0, a, b, c i d. Причому, параметри ab входять до (6) і (8) як площа по-

перечного перерізу нерухомого резервуара, а параметри c і d – більш складніше. З одного боку, як 

площа поперечного перерізу рухомого резервуара cd, з іншого – як незалежні параметри з само-

стійним значенням c, d і d2. За цих умов необхідно знайти найкращі параметри стенда – початкове 

значення кута α0, його відхилення від початкового значення, параметри c і d при обраних a і b. 

Розв’язання задач оптимізації завжди зв’язане з визначенням обмежень на параметри. Об-

меження на кут нахилу рухомого резервуара α витікають з найбільшого та найменшого значень 

рівня при найбільшому вмісті робочого середовища V0. Найбільше значення кута α відповідає 

максимальному рівню Н в нерухомому резервуарі, що можливо при 90º. Найменше значення 

рівня Н визначається більш складно, оскільки залежить крім V0 і від параметрів a, b, c i d. Ана-

ліз показує, що ця границя може бути на рівні 20º…30º. Тоді обмеження на кут α нахилу рухо-

мого резервуара можна записати у вигляді 

 9030...20  .      (9) 

Обмеження на розміри нормального поперечного перерізу нерухомого резервуара можливо 

висунути з наступних міркувань. Як вже було відмічено, ці розміри повинні бути мінімальни-

ми. Для універсального стенда їх необхідно обґрунтувати, враховуючи коливальні технологічні 

процеси та їх особливості. Аналіз показав, що граничним за розмірами нерухомого резервуара 

виступає завитковий живильник, у якому середнє значення рівня може доходити до 500 мм, а 

два вертикальних паралельно встановлених перетворювачі мають зовнішній діаметр 

dз = 108 мм –це останні досягнення у вимірюванні даних технологічних величин. Позначимо 

ширину нерухомого резервуара через а. Враховуючи, що перетворювачі можуть бути рухоми-

ми або дещо зміненими за розміром, можна ввести обмеження 

 2Зda ,      (10) 

де Δ – зазор між перетворювачем та стінкою резервуара. 

Зазор може дорівнювати 26 мм, тоді для даного випадку а ≥ 160 мм. Ширину нерухомого ре-

зервуара доцільно прийняти при найменшому значенні, тобто а = 160 мм. 

Параметр b буде складати довжину нерухомого резервуара. Для неї обмеження можливо 

подати залежністю 

 222 ПЗПЗ lddb ,       (11) 

де dЗП – зовнішній діаметр зливного патрубка;  lП – відстань між перетворювачами. 

Для даного граничного випадку b ≥ 400 мм, тобто b = 400 мм. 

Обмеження на розміри нормального поперечного перерізу рухомого резервуара c i d сфор-

мулюємо наступним чином. При заповненні нерухомого резервуара завдяки зростанню кута α 

необхідно, щоб невеликі зміни Δα забезпечували перетікання якомога більшої кількості рідини. 

Це можливо, коли розмір с рухомого резервуара, розташований вздовж осі коливання, буде бі-

льшим d. Виходячи з умов наближеної рівності об’ємів рідини в обох резервуарах доцільно 

прийняти c ≈ b, d ≈ а, які слід уточнити в процесі оптимізації. 

Аналіз виразу (8) показав, що критерій оптимальності екстремуму не має. Тому необхідно зна-

ходити його найкраще значення. Оскільки критерій оптимальності повинен витікати з фізичної суті 

задачі, розглянемо її більш детальніше. Зміна кута нахилу α рухомого резервуара в межах α ≈ 90º не 

приводить до значного перетікання рідини в нерухомий резервуар. Тобто, тут чутливість буде най-

меншою. Навпаки, при малих кутах α ≈ 20º незначна зміна положення рухомого резервуара буде 

приводити до найбільшого перетікання рідини. Тобто, чутливість процесу буде зростати при змен-

шенні кута нахилу рухомого резервуара. З іншого боку, чутливість процесу не повинна суттєво 

змінюватись при роботі стенда. Тому найкраще буде працювати при середньому значенні чутливо-
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сті, тобто α ≈ 45º±Δα, де Δα порівняно невеликий кут відхилення. За таких умов, V0 = 44800 см3 і 

визначених a і b критерій оптимальності прийме значення, см/град 
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 .    (12) 

Підставимо в (12) d = а = 16 см і отримаємо J як функцію параметра с, см/град 
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81.979704.16
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J .     (13) 

Залежність (13) має екстремум. Аналіз показав, що перша похідна dJ/dc виразу (13) дорів-

нює нулю, коли її чисельник перетворюється в нуль, тобто 

08507.506364.102  cc ,      (14) 

звідки с = 28,3 см. Отже, оптимальне значення параметра с = 28,3 см. 

Підставимо у вираз (12) знайдене значення с = 28,3 см і отримаємо критерій оптимальності 

як функцію параметра d, см/град 
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6613.10409.10550606.1
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dd

ddd
J .     (15) 

Функція (15) має екстремум. Аналіз показує, що перша похідна dJ/dd = 0, коли її чисельник 

буде дорівнювати нулю, тобто 

0967.1221322502383.24674631262.3484086594.10 234  dddd .  (16) 

Розв’язок рівняння (16) дає корінь, що дорівнює d = 15,5 см, який є оптимальним значен-

ням параметра. 

Схема стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини, показана на рис. 2. 
Рис. 2. Схема стенда, що формує коливальний 

вертикальний рух рідини: 1 – основа; 2 – нерухомий 

резервуар; 3 – перегородка; 4 – рухомий резервуар;  5 

– повзун з кульовим підшипником і гайкою; 6 – на-

правляюча повзуна; 7 – гвинт; 8 – муфта; 9 – стояк; 10 

– електродвигун із змінним числом обертів; 11 – лінія 

електрозв’язку; 12 – блок керування; 13 – вісь обер-

тання; 14 – патрубок; 15 – гнучкий рукав 

 

У ході оптимізації параметрів стенда 

встановлено, що при а = 160 мм, b = 400 мм 

кут зміни положення рухомого резервуара 

повинен становити α ≈ 45º±15º, с = 283 мм, 

d = 155 мм. 

Експериментально підтверджені зміни 

рівня рідини у нерухомому резервуарі 2 у 

відповідності з програмою коливань, що формуються блоком керування. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, однією з найкращих конструкцій 

стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини, є пристрій, який вміщує два резерву-

ари з прямокутним перерізом – нерухомий і рухомий, що здійснює коливання відносно осі, 

прикріпленої до його днища. Вертикально встановлений нерухомий резервуар слугує імітато-

ром руху рідини у технологічному агрегаті, його розміри визначаються габаритами чутливих 

елементів інформаційних засобів, які у ньому встановлюються. Рухомий резервуар виступає 

засобом зміни рівня рідини у часі в імітаторі технологічного агрегату. Габарити рухомого резе-

рвуара визначаються розмірами нерухомого. Для випадку випробування засобів вимірювання 

технологічних параметрів завиткового живильника при поперечному перерізі нерухомого резе-

рвуара 610 х 400 мм кут зміни положення рухомого резервуара повинен становити ≈ 45º±15º, а 

довжина – 155 мм і ширина – 283 мм. 

При проведенні даних досліджень вперше запропоновано конструкцію універсального сте-

нда, що формує коливальний вертикальний рух рідини і дозволяє випробувати інформаційні 

засоби без втрат часу, значних матеріальних витрат за умов зміни величини і закономірностей 

руху робочого середовища у широких межах. Отримане теоретичне обґрунтування стенда до-

зволяє легко знаходити його параметри для будь-яких інших засобів та умов їх роботи. Практи-
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чна значущість проведених досліджень полягає у тому, що отримані конкретні найкращі конс-

труктивні параметри стенда, які забезпечують самі високі його показники, зокрема, чутливість 

до зміни положення рухомого резервуара. 

Проведені дослідження відкривають перспективу теоретичного обґрунтування, удоскона-

лення системи управління переміщенням рухомого резервуара та ефективної розробки інфор-

маційних засобів для різних технологічних процесів з коливальним вертикальним рухом ріди-

ни. 
Рукопись поступила в редакцию 30.03.12 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ  

ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ З ПОЗИЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ  
 

Удосконалено показники підвищення ефективності в управлінні промисловим підприємством. 

Ключові слова: ефективність, економічний та стратегічний розвиток, конкурентність.  
 

Вступ. Перехід до ринкової системи, глобалізація, інтеграція і демократизація суспільства 

виступають важливими чинниками розвитку економіки країни і окремих сфер бізнесу зокрема. 

Діяльність підприємства з позицій досягнення поставленої мети в короткостроковій і довго-

строковій перспективі, забезпечення високих темпів розвитку і стабільної конкурентоспромож-

ності значною мірою визначається за допомогою показників ефективності.  

Постановка завдання. Підвищення ефективності діяльності підприємства (організації) за 

своїм значенням є складним багатоступеневим процесом. Адже від якісної оцінки і правильно-

го управління ефективністю залежить підвищення резервів виробництва, які потім виллються в 

позитивні результати діяльності підприємства в цілому. Не дивлячись на значний інтерес до 

проблеми підвищення ефективності, багато її аспектів залишаються не повністю розкритими і 

вимагають свого подальшого дослідження.   

Методика досліджень. Зростання економічної ефективності представляє собою вирішаль-

ний фактор щодо забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності гірничорудного 

підприємства як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Можливості і вибір шляхів ефек-

тивного економічного розвитку гірничорудного підприємства покажемо на прикладі відкритого 

акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». 

У сучасних умовах господарювання, коли основні засоби виробництва комбінату в значній 

мірі є застарілими і зношеними, і від їхнього стану суттєво залежить загальний організаційно-

технічний рівень гірничо-збагачувального виробництва, є дуже важливим процес комплексної 

оцінки ефективності.  

На такому підприємстві, як залізорудний комбінат, що є залежним від гірничо-геологічних 

умов виробництва і складним та розгалуженим по виробничій структурі, від технічного рівня 

основних засобів залежить кількість і якість металургійної сировини, що виробляється на ньо-

му. Технічний рівень гірничо-збагачувального виробництва значною мірою визначає й можли-

вості організаційного чинника в формуванні того чи іншого рівня економічної ефективності 

комбінату з позиції стратегічного розвитку. 

Треба також відмітити, що розміри інвестицій, які мали місце за останні роки, не відпові-

дали потребам розвитку ВАТ «ПівдГЗК». У такій ситуації на перше місце виходить задача по-

шуку і мобілізації поточних резервів зростання продуктивності і економічної ефективності на 

підприємстві. 

Управління ефективним економічним розвитком комбінату вимагає певної раціональної 

системи контролю за наявністю і використанням існуючих резервів зростання економічної ефе-

ктивності і розробки комплексу заходів, що направлені на їх мобілізацію. Така система контро-

лю базується на аналізі статичної звітності підприємства про наявність і ступінь використання 

всіх його економічних ресурсів. 

На рис. 1 подано основні складові елементи в діяльності гірничорудного підприємства, що 

формують рівень його економічної ефективності. 

На даному рисунку ресурси комбінату відображають його матеріально-технічну базу і кад-

ровий потенціал (по якості, кількості і структурі), які під час використання трансформуються 

певним чином в поточні витрати, що в кінцевому підсумку дозволяє отримати ті чи інші ре-

зультати. Співвідношення величини ресурсів, витрат і результатів діяльності комбінату визна-

чає певний вид показника продуктивності або економічної ефективності. Важливими інструме-

нтами ефективного розвитку гірничорудного підприємства є такі чинники, як матеріальне сти-
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мулювання зростання економічної ефективності і її моніторинг (на основі прийнятої методики 

оцінки продуктивності і економічної ефективності на комбінаті). 
Рис. 1. Структура і взаємозв`язок основ-

них елементів формування економічної ефек-

тивності гірничорудного підприємства 
 

де ОЗ - основні засоби; ОК - оборотні 

кошти; НА - нематеріальні активи; К - 

кадри комбінату; М.З. - матеріальні 

затрати; З.П. - заробітна плата; АВ - 

амортизаційні відрахування; Ін - інші 

витрати; Пр.Р. - проміжний результат; 

УКР - умовно-кінцевий результат; КР 

- кінцевий результат.   

Послідовність розрахунку вибра-

ного показника продуктивності та 

ефективності економічного розвитку 

залізорудного комбінату подано на рис. 2. 
Рис. 2. Алгоритм розрахунку показника 

продуктивності та економічної ефективності 

гірничорудного підприємства 
 

Дані рис. 1 і 2 вказують, що 

тільки при систематичному й опера-

тивному обліку всіх необхідних 

чинників можна достатньо обґрун-

товано оцінювати рівень ефективно-

сті підприємства. 

У зарубіжній і вітчизняній прак-

тиці при економічній оцінці діяль-

ності підприємств широко викорис-

товується факторний аналіз. При 

цьому факторний аналіз здійснюєть-

ся на базі широкого кола економіко-

математичних моделей, які форму-

ються залежно від об`єкту й постав-

леної мети дослідження. 

У даному випадку для аналізу і 

пошуку резервів економічної ефективності діяльності ВАТ «ПівдГЗК» пропонується розгляну-

ти один із модифікованих варіантів детермінованого моделювання результуючого показника, а 

саме детерміновану факторну економіко-математичну модель, яка показує функціональний 

зв`язок між величиною рентабельності ресурсів комбінату і основними факторами, що вплива-

ють на неї (у тому числі і впливу проміжної економічної ефективності на кінцеву) 
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де Рзр - рентабельність підприємства по застосованим ресурсам; ЗР - середньорічна вартість за-

стосованих ресурсів підприємства; Qр - обсяг реалізованої продукції; С - собівартість продукції; 

ОК - середньорічна величина оборотних коштів підприємства; ППвр - питомий показник прибу-

тку по виручці від реалізації (відомий як показник рентабельності продажів); ППЕЕ - показник 

проміжної економічної ефективності; Коб - коефіцієнт оборотності оборотних коштів; ППок - 

питома вага оборотних коштів в загальній вартості застосованих ресурсів. 

Загальна зміна показника Рзр у формулі 2 визначається сумою часткових змін за окремими 

факторами (ППвр, ППЕЕ, Коб, ППок). Структура і напрямки факторного аналізу рентабельності 

представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Модель факторної системи і напрямків управління ефективністю розвитку 

гірничорудного підприємства через показник рентабельності застосованих ресурсів 
 

У табл. 1 надано вихідні дані для факторного аналізу показника рентабельності Рзр 
Таблиця 1 

Вихідні дані для факторного аналізу показника рентабельності застосованих ресурсів по ВАТ «ПівдГЗК» 

Показник 2005 р. 2006 р. 
Абсолютне від-

хилення 

Чистий прибуток, тис.грн. 25829,0 3564.0 -22265,0 

Обсяг реалізації, тис. грн. 1364835,0 1542933,0 178098,0 

Собівартість продукції, тис. грн. 1211856,0 1423611,0 211755,0 

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн. 950095,0 1148848,0 198753,0 

Середньорічна вартість застосованих ресурсів, тис. грн. 2791407,0 3092954,0 301547,0 

Рентабельність продажів 0,0189 0,0023 -0,0166 

Проміжна економічна ефективність 1,1262 1,0838 -0,0430 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 1,2755 1,2392 -0,0370 

Коефіцієнт співвідношення величин оборотних коштів і 

застосованих ресурсів 

0,3403 0,3710 0,0310 

Рентабельність застосованих ресурсів 0,00925 0,00115 -0,0081 
 

Оцінка впливу чинників на зміну показника рентабельності (табл. 1) методом ланцюгових 

підстановок показала: 

в цілому по ВАТ «ПівдГЗК» відбулося незначне зменьшення рентабельності ресурсів підп-

риємства (на 0,0081 пункту); 

зменшення показника рентабельності відбулося по трьом основним чинникам (в такій їх 

вагомості): рентабельність продажів (-0,00828 пункту), проміжна економічна ефективність (-

0,000374 пункту), коефіцієнт оборотності оборотних коштів (-0,000293 пункту); 

зміна в співвідношенні сум оборотних коштів і застосованих ресурсів позитивно відбилося 

на динаміці показника рентабельності (0,000842 пункту).  

Отже, негативна динаміка основних чинників (формула 2), у періоді, що потребує певних заходів 

на комбінаті щодо поліпшення існуючого стану відносно ефективності свого економічного розвитку 

інтерпретується так. До таких напрямків підвищення  ефективності економічного розвитку гірничо-

рудного підприємства потрібно віднести: заходи збільшення кількості і якості залізорудної продукції, 

заходи з поліпшення рівня використання всіх видів ресурсів на підприємстві, заходи з оптимізації ор-

ганізації виробництва і праці, заходи з забезпечення диверсифікації виробництва, заходи із раціоналі-

зації економічних методів управління на підприємстві тощо. 

Висновки. Все викладене вказує на необхідність удосконалення методики якісного аналізу 

економічної ефективності в діяльності гірничорудного підприємства. З цього приводу в статті 

пропонується модель щодо визначення економічної ефективності й підвищення основних видів 

результатів на гірничо-збагачувальному підприємстві.  
 

Список літератури 
1. Сазерленд Джонатан, Кэнуэлл Дайан. Ведение бизнеса. Ключевые понятия / Пер. с англ.; под ред. С.А. За-

сухиной. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 432 с. 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 33, 2012 264 

2. Фелпс Боб. Умные бизнес-показатели: Система измерений эффективности как важный элемент менеджмента 

/ Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. – 312 с. 

Рукопис подано до редакції 11.04.12 
 

УДК 528.4 
 

В.О. БОРОВИЙ., В.Г. БУРАЧЕК доктори техн. наук, проф.  

Університет новітніх технологій, м. Київ  

І.О. НИСТОРЯК, аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління 
 

ЩЕ РАЗ ДО ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
 

Актуальність проблеми. Питаннями методів і точності визначення площ земельних діля-

нок займалося багато авторів [1,4,5,7,9-12]. Така велика кількість публікацій з цього питання 

говорить про його актуальність та неоднозначність. Зв‘язок точності визначення площ в залеж-

ності від вартості землі і нерухомого майна [4] на сьогодні є надзвичайно важливим для еко-

номіки держави, громадян, в частині справляння земельного податку та орендної плати за зем-

лю, при передачі землі у власність, у спадщину, під заставу, тощо [2]. 

На наш погляд, це питання ще має особливості з точки зору зв‘язку точності з методами 

визначення, вихідним матеріалом (карти, їх масштаб), розмірами та формами земельної ділянки 

та інше. Можливо ще є зв‘язок з тим, що раніше цим питанням більш займались землевпоряд-

ники, а сьогодні - акцент зміщується в бік геодезистів.  

Аналіз окремих публікацій. Відомі різні способи визначення площ: аналітичний, геомет-

ричний, графічний, механічний [6]. При механічному способі і застосуванні полярного 

планіметра можна отримати точність визначення площі, що характеризується відносною похи-

бкою порядку 1:300. Електронними (цифровими) планіметрами, зокрема модель «Planix», мож-

на визначити площу по картах або інших матеріалах з точністю 0,2% [13]. 

Для визначення середньої квадратичної похибки площі по топографічному плану або карті 

можна використати формулу  

  PMmp 10002,0 ,      (1) 

де М - знаменник чисельного масштабу плану; Р - площа ділянки, м2 

При масштабі 1:500 і площі в 12 соток середня квадратична похибка складе 5,2 м2, а на 

площі 1 га - 15 . м2При планах масштабів 1:1000 і 1:2000 похибка визначення пропорційно 

збільшиться (в 2 і 4 рази). 

Від точності геодезичних даних залежить достовірність кадастрової інформації, серед якої 

обов‘язковою є площа. Точність визначення площі є основою точності виносу в натуру і визна-

чення меж землеволодіння.  

Можна прийняти, що для звичної земельної ділянки розміром 3040 м у приміських райо-

нах м. Києва (та інших обласних центрах України), де ринкова вартість є найбільш високою 

(досягає 10 і більше тисяч доларів США за сотку), необхідно врахувати кожен квадратний метр 

площі, тобто 

mp= 1 м2.      (2) 

Для ділянки прямокутної форми можна встановити зв‘язок середніх квадратичних похибок 

визначення координат межових знаків m і середньої квадратичної похибки mp 

2
2

2
1

,

ee

m
m

p

yx


       (3) 

Для прийнятої нами ділянки і умови (2) отримаємо m=2,0см. 

При довжині сторони квадратної ділянки a=35-40 м (Р=10-16 соток), маємо значення m то-

го ж порядку, що для ділянки прямокутної форми. 

У роботі [1] на основі виконаних досліджень показано, що положення межових знаків те-

риторії населених пунктів для земельних ділянок площею від 100 м2до 20 000 м2 доцільно 

визначати відносно пунктів геодезичної мережі з похибкою 0,05-0, 07 м. Для ділянок більшої 

площі достатня точність - 0,10 м, при цьому підвищення точності визначення площ ділянок 

                                                           

.  Боровий В.О., Бурачек В.Г., Нисторяк І.О., 2012 
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менше за 2500 м2 доцільно виконувати спільне врівноваження координат межових знаків та 

виміряних довжин сторін між межовими знаками, що дасть змогу значно підвищити точність 

визначення площ ділянок чотирикутної форми. 

Автор [11] вважає, що формули запропоновані в [1] не зовсім коректно описують точність 

визначення площ полігонів, та наводить уточнені формули для похибок визначення площ зе-

мельної ділянки по координатах межових знаків. На думку автора [11] отримані ним формули 

більш достовірно описують точність визначення площ, ніж ті, що наведено в [1]. 

У [5] виконаний аналіз визначення площ земельних ділянок по різних формулах. Зробле-

ний висновок, що оцінювати точність визначення відносних похибок необхідно за допомогою 

диференційного підходу. При цьому отримані формули для похибок оцінки площі багатокут-

ників, у тому числі для варіанту форми земельної ділянки з кутами при вершинах близькими до 

прямих. 

Результати виконаних в [5] досліджень показують, що якщо використовувати допустимі 

значення середніх квадратичних похибок положення межових знаків за межами населених 

пунктів, то при обчислені площ земельних ділянок будуть отримані значні середні квадратичні 

похибки, які не зможуть задовольнити як замовника, так і самого виконавця геодезичних робіт. 

В роботі [4] рекомендується використовувати формулу 2
2

2
1 llmm sp   для прямокутних 

ділянок. При mmm  21
 дана формула набуде вигляду 2

2
2
12 llmmp  . 

Автор роботи [4] зазначає, що в Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), та їх закріпленню межовими знаками, вказані допустимі зна-

чення середніх квадратичних похибок положення межових знаків, але допустимих середніх 

квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок не наведено, тому задача визна-

чення допустимих середніх квадратичних похибок положення межового знака і обчислення 

площ земельних ділянок потребує подальших досліджень.  

Далі автор відзначає, що з переходом до єдиного земельного податку питання визначення 

точності положення межових знаків і площі набуває ще більшої вагомості тому, що власники 

будуть зацікавлені у точніших розмірах земельних ділянок, та об‘єктів нерухомості . При цьому 

важливо те, скільки може втратити конкретний власник через недостатню точність визначення 

площ земельних ділянок, що в свою чергу може стати причиною напруги в суспільстві. 

Викладення основного матеріалу. Розглянемо ще один можливий варіант розрахунку се-

редньої квадратичної похибки визначення площі, який полягає в наступному. Допустимо, що 

на рис. 1 в точках і та і+1 зображено проектне (ідеально точне) розташування межових знаків, в 

точках i та (i+1)- реальне положення з відхиленнями ∆1 і ∆2,l - відстань між точками  
Рис. 1. Варіант відхилення межових знаків 
 

Очевидно, має місце зміна площі земельної ділянки 
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Похибка визначення площі в межах li при цьому 
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Переходячи до середніх квадратичних похибок обчислення координат у напрямку перпен-

дикулярному до лінії li можна записати, що приріст площі складає  
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Середня квадратична похибка визначення площі замкненого контуру земельної ділянки бу-

де мати сумарне значення середніх квадратичних похибок обчислення координат межових 

знаків 

)(
2

1
...)(

2

1
)(

2

1 2
1

222
3

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2 mmlmmlmmlm nnpi  .    (7) 

Якщо визначення координат межових знаків є рівноточними, тобто m1=m2=...=mn=m, вираз 

(7) матиме вигляд 
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З врахуванням впливу похибки li в формулі (5), а також те, що виміри на межових знаках є 

рівноточними з круговим розсіюванням похибок m, і переходячи від ∆li  до середньої квадра-

тичної похибки 2mml  , можна записати 
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де k=4 - число виміряних прямих кутів. 

Тоді  
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Застосовуючи розкладання в біноміальний ряд множника в ступені ½ отримаємо  
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Або в кінцевому результаті 
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У виразі (11) другий член має як мінімум четвертий порядок малості, тобто при похибці 

визначення площі mp= 1 м2 друга частина виразу (14) буде рівною mp0,0001 м2 

Тому формулу (12) можна записати 
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Остання формула може бути універсальною для будь-якої конфігурації земельних ділянок, 

забезпечуючи достатньо високу точність. 

З наданих у роботах багатьох авторів формул для розрахунку середньоквадратичної похиб-

ки mp визначення площі земельної ділянки по координатах межових знаків складемо табл. 1. 

При цьому виділимо формули для ділянок прямокутної та квадратної форми. 
Таблиця 1 

Значення середніх квадратичних похибок визначення площ земельних ділянок, отриманих різними авторами 

 

Автори (дивись 

літературу) 
mp загальна 

mp прямокутника mp квадрата 

 ∆mp  ∆mp 
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даної статті, [12] 
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1 llm   -0,04 2ml  -0,06 

 1,04 2 2

1 2m l l    1,47ml  
 

У табл. 1 прийнято позначки: Р - площа земельної ділянки; li - сторона земельної ділянки 

(довжина горизонтального прокладання, що з‘єднує центри сусідніх межових знаків); D- діаго-
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налі, що з‘єднують точки i та i+1 межових знаків; k- співвідношення сторін в прямокутнику; 

∆mp - відхилення коефіцієнта від середнього значення. 

З даної таблиці видно, що майже у всіх розглянутих роботах отримані по суті схожі фор-

мули, які відрізняються різними аргументами (площа ділянки Р, довжини сторін li, довжини 

діагоналей D і т.д.). 

При цьому формули оцінки точності площі мають три варіанти вихідних формул похибки 

визначення площі багатокутної ділянки і формул для фігур правильного прямокутника. Деякі 

відхилення чисельних множників від середнього значення досягають більше 50%. Це говорить 

про те, що обчислені за різними формулами значення земельних ділянок можуть коливатися в 

межах, які є близькими до середньої квадратичної похибки їх визначення. 

В окремих вихідних формулах розглянутих статей прийняті похибки вимірювання довжин 

ліній li між проекціями вершин багатокутників. Відмітимо, що кожна відстань li між точками 

межових знаків визначається з деякою похибкою ∆i. Тоді можна записати 
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Замінюючи 2mli  , отримаємо 
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У виразі (17) останні два члени є складовими похибок менше другого порядку малості, 

якими можна знехтувати. Тоді вираз (14) запишемо у вигляді 
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Аналізуючи останні 2 члени виразу (14) можна відмітити, що на лінії земельної ділянки, де 

межові знаки встановлені досить близько до прямої лінії, похибка другого члену суттєво змен-

шується і в повній мірі проявляється в кутах контуру, які є близькими до прямих кутів. 

Якщо вимірювання координат на межових знаках виконуються за допомогою GPS (є рівно-

точними), то переходячи до середніх квадратичних похибок, приймаючи mli  , можна записа-

ти 
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Для всієї площі земельної ділянки  
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Розкладаючи вираз (17) в біноміальний ряд та нехтуючи похибками вищих порядків, можна 

записати 
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Для практичної діяльності при обчисленні середньої квадратичної похибки земельної 

ділянки довільної форми цілком достатньо користуватись першим членом виразу (18), тобто 
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Для земельної ділянки, що має форму прямокутника отримаємо 
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ip  ,       (20) 

а для форми квадрата 2mlm
ip  , що враховано в таблиці. 
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Висновки. На великих площах (>1га) при наявності планів і карт масштабу 1:500 (або 

1:1000) і невеликій вартості 1 сотки землі можна застосовувати механічний спосіб визначення 

площі. 

Для більшості міських земельних ділянок, площа яких має 10-20 соток, відповідно до фор-

мул визначення похибки площі земельної ділянки  при допуску не більше 1 м2, середня квадра-

тична похибка визначення координат їх меж повинна мати значення  1 cм, що відноситься до 

категорії точних вимірювань. 

На точність визначення площі земельної ділянки будь-якої багатосторонньої форми впли-

ває периметр і кількість межових знаків (немає залежності від площі). При цьому має значення 

метод визначення координат межових знаків: точніше визначаються координати методами 

GPS-вимірювань по відношенню до традиційних методів геодезичних робіт полігонометрії, 

теодолітних ходів та інше. 

Настала необхідність прийняти єдину формулу для обчислення точності визначення площі 

земельної ділянки. Має сенс звернути увагу на формулу, запропоновану авторами цієї статті, 

перевага якої в тому, що в основу оцінки площі покладено не площу ділянки, а довжини сторін 

ділянки та похибки межових знаків. При цьому показано, що похибка довжин сторін має чет-

вертий порядок малості і нею можна знехтувати.  

Встановлюючи допустимі значення середньої квадратичної похибки визначення площ зе-

мельних ділянок необхідно враховувати можливість повторних визначень координат межових 

знаків для уточнення площі ділянки та її меж. 
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МОНІТОРИНГ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
 

Досліджено питання проведення моніторингу зростання вартості публічного акціонерного товариства в умовах 

післякризової реструктуризації виробничої системи. Запропонований метод моніторингу зростання ринкової вартос-

ті дозволяє оцінити якість управління підприємством до і після проекту реструктуризації. 
 

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними завданнями. У сучасній науці уп-

равління підприємством, як відкритої системи, існує два актуальних напрямки менеджменту 

бізнесом і управління вартістю підприємства, орієнтованого на значне зростання курсового до-

ходу великих акціонерних компаній. 

Управління вартістю підприємства - це дійсно сьогодні одна із найбільш цікавих концепцій 

менеджменту [1]. У поєднанні із проведеною реструктуризацією виробничої системи вона є 

способом збільшення стратегічної вартості підприємства та його майнового комплексу [2]. Для 

вирішення проблеми корпоративного після кризового управління публічними акціонерними 

товариствами гірничого-металургійного комплексу України необхідне наукове та практичне 

підтвердження концепції менеджменту вартості, що побудоване на моделях керування вкладом 

інноваційних проектів у ринкову вартість підприємства.  

Аналіз досліджень та публікацій. Над науковою проблемою розробки методів управління 

процесами корпоративної реструктуризації та оновлення продукції за рахунок управління інно-

ваційними проектами з метою максимізації ринкової капіталізації підприємства працюють за-

рубіжні та вітчизняні вчені [3-5]. Із впровадженням на підприємствах автоматизованих систем 

управління SAP ERP-2005 та програмних продуктів з’явилася можливість проведенням постій-

ного моніторингу в реальному масштабі часу фінансових показників підприємства та управляти 

вартістю публічного акціонерного товариства (ПАТ). 

Постановка завдання. В процесі впровадження комплексу інноваційних проектів післяк-

ризового  розвитку публічного акціонерного товариства виникає необхідність постійної оцінки 

зміни вартості підприємства та якості корпоративного управління, фінансової ефективності 

(ФЕП), параметрів дивідендної доходності, ринкової вартості звичайних акцій .  

Отже, використовуючи систему ERP-2005 як систему інформаційного забезпечення проце-

су проектної реструктуризації та програмного продукту для моніторингу процесу впроваджен-

ня інноваційних проектів реструктуризації, ми можемо побудувати ряд залежностей, які для 

менеджерів утворюють базу знань для оцінки в часі процесу зростання вартості підприємства. 

Під якістю корпоративного управління будемо розуміти рівень захисту прав акціонерів ві-

дносно ринкових і галузевих стандартів, а також еталонів кращої практики управління вартістю 

підприємства [6]. 

Сучасні методи дослідження вартості підприємства, побудовані на доходному підході до 

оцінки бізнесу, майновому (затратному) підході не враховують сумісний вплив якості корпора-

тивного управління на фінансову ефективність підприємства в реальному масштабі часу.  

Метою статті є розробка і дослідження моделей прогнозування фінансової ефективності 

підприємства і якості корпоративного управління на основі моніторингу зростання його варто-

сті за рахунок впровадження інноваційних проектів реструктуризації виробничої системи. 

Викладення матеріалу та результати. Якість корпоративного управління (ЯКУ) іннова-

ційним розвитком підприємства гірничо-металургійного комплексу від впровадження у вироб-

ництво групи проектів реструктуризації та впливу на його фінансову ефективність може бути 

визначена за допомогою дискретної залежності 
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В цих виразах для мети багатоваріантного аналізу сформульовано по дві даммі-змінні (фік-

тивні змінні), які є додатком для кожного з цільових показників. Дослідження моніторингу вар-

тості виконаємо на прикладі підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Комплекс даммі-змінних по відношенню до рівня якості корпоративного управління визначе-

ний у вигляді дискретних залежностей (1), (2). У цих залежностях: dumЯКУІ - даммі-змінна якості 

корпоративного управління, яка визначена для підвибірки з високим рівнем капіталізації проекту 

реструктуризації; dumЯКУІІ - даммі-змінна якості корпоративного управління, яка визначена для 

підвибірки з низьким рівнем капіталізації проекту реструктуризації; N - об’єм вибірки. 

З метою прогнозування і оцінки фінансової ефективності підприємства побудоване рівнян-

ня множинної регресії виду 

 рпрdumаdumaDivaLevаМСарааФЕПі iiі .ЯКУЯКУ ІІ
5

І
4321o ,  (3) 

де в якості залежної змінної ФЕПі, яка віддзеркалює фінансову ефективність ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» був використаний показник інвестиційного потенціалу - коефіцієнт Q Тобіна.  

Коефіцієнт Q Тобіна = (Бухгалтерська вартість активів - бухгалтерська вартість звичайних акцій - 

відкладені податкові активи + ринкова вартість звичайних акцій)/бухгалтерська вартість активів. 

МСарі - ринкова вартість звичайних акцій, млн. грн. Параметр МСарі представляє собою 

натуральний логарифм ринкової капіталізації підприємства (в млн грн.) і введена в модель для 

зменшення впливу масштабу компанії на результати регресії. 

Levі - показник фінансового важеля, який для цілей наших досліджень розрахований як ві-

дношення ринкової вартості сукупного боргу до ринкової вартості акціонерного капіталу і який 

дозволяє оцінити вплив кредитного навантаження і фінансової політики компанії на її інвести-

ційний потенціал. 

Для нашого випадку Levі min=0,12; Levі max=41,88; σ2 Levі = 1,8. Показник Devі  віддзеркалює 

дивідендну доходність акціонерного капіталу (dividend yield) і характеризує дивідендну політи-

ку підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка суттєво впливає на довгостроковий 

інвестиційний потенціал; ε - параметр похибки. Показник Devі - дивідендна доходність акціо-

нерного капіталу (dividend yield) - розраховується як відношення дивідендів на одну акцію до 

ринкової вартості акцій.  

Включення до регресійного рівняння даммі-змінної рівня якості корпоративного управлін-

ня dumЯКУІ, dumЯКУІІ дозволяє оцінити наявність модеріруючого ефекту (коливань) одного із 

цих параметрів на взаємозв’язок з іншими параметрами, наприклад, з показником фінансової 

ефективності ФЕПі. 

У рівняння (3) введено параметр Δпр.р, під яким будемо розуміти величину різниці внут-

рішньої норми рентабельності проекту (Internal Rate of Return, IRR) і середньозваженої вартості 

WACC капіталу підприємства, який використовується в проекті реструктуризації. Тоді фактор 

Δ пр.р визначається так 

Δ пр. р.= IRR - WAСС .      (4) 

Іншими словами, коли оціночна ринкова вартість мінлива, то в результаті впровадження прое-

ктів реструктуризації підприємства за умови, що МСар>1 і, коли регулярно перераховуються з ура-

хуванням зміни прогнозу грошових потоків по проекту обґрунтована з урахуванням ризиків проек-

ту ставка дисконту і (або) внутрішня норма рентабельності проекту реструктуризації (пр.р.) IRR 

(і>WACC або IRR>WACC), то інноваційний проект дійсно збільшує вартість підприємства ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг». Коли коефіцієнт Q Тобіна стає менше одиниці, а параметр Δ падає 

менше нуля, то вартість проекту реструктуризації підприємства зменшується.  

У табл. 1 на прикладі роботи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» наведені результати дослі-

дження впливу змінних МСарі, Levі, Devі, dumЯКУІ, dumЯКУІІ, Δпр.р. Результати двостороннього t-

тесту на основі робастних стандартних помилок, скорегованих на гетероскедастичність по методу 

Хьюберта-Уайта, наведені в дужках. Значення фактору, збільшуючого дисперсію відповідної змін-

ної (Variance Inflation Factor) виділені курсивом. Рівень значимості дорівнює 1% [7]. 
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Таблиця 1 

Вплив параметрів х1,х2,х3,х4,х5 на показник ФЕПі 
 

Параметри Позначення Коефіцієнт t-стат. VIF 

Const ао 
-0,5671 

(- 2,2824) * 
- 

dumЯКУІ Х1 
-2,8081 

(-1,4102) * 
1,083 

dumЯКУІІ Х2 
0,7201 

(3,008) * 
1,061 

ln MCap Х3 
0,5802 

(12,546) * 
1,102 

Lev Х4 
- 0,1014 

(- 4,472) * 
1,042 

Div Х5 
-19,883 

(- 8,401) * 
1,051 

Δ np.p Х6 
0,281 

(0,791) * 
1,046 

N 48 

R2 0,831 

Модиф. R2 0,750 

Durbin-Watson stat. 2,033 

White test 34,62 * 

* - Рівень значимості - 1 %. 
 

У загальному вигляді чинник фінансової ефективності Y залежить від факторів х1,х2,х3,х4,х5 

х6 у вигляді наступної функціональної залежності  

Y=f(х1,х2,х3,х4,х5 х6).      (5) 

Для рівнянь (3), (5) коефіцієнт множинної кореляції R=0,92, що свідчить про тісний зв'язок 

змінних х1,х2,х3,х4,х5 х6 з показником фінансової ефективності. 

Відмітимо, що параметри х1 та х2 незначно впливають на Y, їх коефіцієнти парної кореляції 

знаходяться в межах, відповідно, 0,21 та 0,23, що свідчить про їх слабкий вплив на параметр 

фінансової ефективності підприємства. Результати дослідження багатофакторної моделі дозво-

ляють зробити наступні висновки: 

вплив параметрів х6,х5 ,х4,х3 на Y має виражену залежність: усі параметри позитивно коре-

люють з параметром Y - фінансової ефективності підприємства; 

фінансова ефективність підприємства суттєво залежить від параметрів х3,х6, що свідчить 

про позитивність обраної стратегії інноваційного розвитку підприємства та реструктуризації за 

рахунок впровадження інноваційних проектів. 

Взаємна залежність параметрів х1,х2,х3,х4,х5 х6 з Y представляє собою криву байдужості «ри-

зик-доходність» для інвесторів. Зростання показника фінансової ефективності при відхиленні 

х3,х4,х5,х6 від середньогалузевих для компанії «АрселорМіттал» буде забезпечуватися більш ви-

соким інвестиційним ризиком, щодо проектів вартістю більше 200 млн дол., підвищуючи кон-

куренті позиції підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на зовнішньому ринку (збіль-

шення виробництва концентрату до 10 млн т за 2011 р. та сортаменту деяких видів прокату на 

1,2 млн т). Якість корпоративного управління ЯКУі (параметри х1,х2) тісно пов’язана з парамет-

рами х4,х5,х6, коефіцієнти парної кореляції, відповідно, 0,51, 0,48, 0,62, що свідчить про сильні 

позиції менеджменту підприємства щодо створеного за останні три роки інвестиційного кліма-

ту і впровадження інвестиційного проекту реструктуризації технологічних процесів на всіх пе-

реділах від видобутку аглоруди, виробництва концентрату, агломерату (модернізація збагачу-

вального виробництва і покращення якості концентрату до стандарту ISO 9001-2000), впрова-

дження на ділянці конвертерного виробництва промислової установки безперервного розливу 

сталі, вартістю 200 млн дол, що значно (на 20%) зменшило викиди шкідливих частинок пилу та 

газу в атмосферу, створило умови для автоматизованого управління якістю продукції за допо-

могою системи SAP ERP - 2005 [8]. 

Одержаний у після кризовий період чистий прибуток (у 2011 р. - 2143053 тис. грн. і в 

2010р. - 1209473 тис. грн) та збільшення власного капіталу з 11262590 тис. грн. в 2010 р. до 

13403336 тис. грн. свідчить про те, що вартісні показники підприємства зросли за рахунок стратегі-

чних інноваційних проектів реструктуризації підприємства, розпочатої менеджментом у 2009-

2011рр. [9]. 
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У табл. 2 наведено результати дослідження фінансової ефективності проекту реструктури-

зації підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2010-2012 рр. 
 

Таблиця 2  

Результати дослідження проекту реструктуризації підприємства 
 

Назва показника 
Період 

2010 рік 2011 рік 2012 рік (прогноз) 

Всього активів, тис. грн 17 480 943 20 331 586 25 300 000 

Довгострокові фінансові інве-

стиції, млн грн. 
0 37 38 

Власний капітал, тис. грн. 11 262 590 13 403 336 15 201 300 

Статутний капітал, тис. грн. 3 859 533 3 859 533 3 859 533 

Чистий прибуток, тис. грн. 1 209 476 2 143 053 3 500 000 

Середньорічна кількість акцій, шт. 3 859 533 000 3 859 533 000 3 859 533 000 

Збільшення ринкової вартості 

звичайної акції, % 
2 10 12 

Приріст NOPLAT у відносному 

виразі, % 
10 14 17 

Зменшення WACC - якість управ-

ління, % 
2,7 4,8 6,1 

Рентабельність інвестованого 

капіталу, % 
30 35 36 

Якість управління підприємством 

(ЯУП), % 
12,1 12,5 12,6 

Чистий грошовий потік з 

врахуванням попередніх інве-

стицій, млн дол. 

- 200 400 600 

Дисконтований чистий грошовий 

потік, млн дол. 
- 120 320 540 

Коефіцієнт внутрішньої доход-

ності 
21,4 23,0 24,0 

 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Моніторинг зростання вартості підпри-
ємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за рахунок впровадження комплексного проекту рес-
труктуризації дав можливість зробити наступні висновки: 

між рівнем фінансової ефективності підприємства ФЕП та параметрами якості корпоратив-
ного управління, ринковою вартістю звичайних акцій, показником фінансового важеля, дивіде-
ндної доходності присутній взаємозв’язок, який має нелінійний характер; 

сумісний вплив якості корпоративного управління, ринкової вартості звичайних акцій та 
параметру, який віддзеркалює ризики проекту реструктуризації ставкою дисконту і та серед-
ньозваженою вартістю ісзк (WACC) власного капіталу підприємства, який реалізує проект рест-
руктуризації на фінансову ефективність підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має 
характер динамічної Парето-ефективної рівноваги.  
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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ: АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ  

И ПУТИ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Выполнен анализ динамики развития ВВП Украины, проведено сопоставление этого показателя, рассчитанного 

по паритету покупательной способности, с рядом государств. Рассмотрено изменение структуры добавленной стои-

мости, темпов промышленного и сельскохозяйственного производства с выделением ряда важных видов продукции.  

Уделено внимание динамике экспорта-импорта товаров и услуг, географической и товарной структуре внешнеторго-

вых операций. Затронуты меры по селективной трансформации экономики страны. 
 

В истории человечества не столь часто бывали случаи, когда, в мирное время, и в отсут-

ствие масштабных разрушительных стихийных бедствий, более двух десятилетий уровень про-

изводства, лавинообразно сократившись в 2,5 раза к концу 90-х годов, никак не может достичь 

былой величины, рис. 1 [1,2].  
Рис. 1. Динамика ВВП Украины к уровню 1990 г. 

 

Это происходит в условиях глобализации ми-

ровой экономики, открытости внешних рынков, 

возможности приобретения самого современного 

и эффективного зарубежного оборудования, 

имевшего место в прошлом масштабного привле-

чения средств МВФ, МБРР и крупнейших банков. 

Весьма наглядным является сравнение с некото-

рыми странами уровня ВВП Украины, рассчитан-

ного по ППС и приходящегося на душу населе-

ния. По данным МВФ [3], этот параметр на Украине уступает показателям США в 6,4 раза, 

Германии - в 5,25 раза, Великобритании - в 4,9 раза и, что особенно красноречиво, России - в 

2,3 раза, Польши - в 3 раза, Венгрии - в 2,7 раза. 

В структуре валовой добавленной стоимости, рис. 2 [1,2] за истекшие два десятилетия про-

изошли серьезные изменения, качественно характеризующие современный этап экономическо-

го развития: заметно сократился удельный вес сельского и лесного хозяйства, очень значитель-

но - обрабатывающей промышленности, которая в 1990 г. была ярко выражено доминирующей, 

а также строительства. Вместе с тем возросла роль торговли, обслуживания и ремонта автомо-

билей (что в немалой степени связано с увеличением числа последних), транспорта и связи. 

Резко повысился удельный вес финансовой деятельности.   
Рис. 2. Структура валовой добавленной стоимости по 

ряду видов экономической деятельности: 1 - сельское хо-

зяйство, лесное хозяйство; 2 - добывающая промышлен-

ность; 3 - обрабатывающая промышленность; 4 - производ-

ство и распределение электроэнергии, газа, воды; 5 - стро-

ительство; 6 - торговля, ремонт автомобилей; 7 - транспорт 

и связь; 8 - финансовая деятельность 
 

Структурные изменения обозначились на 

фоне существенного (по сравнению с 1990 г.) 

падения производства в абсолютном выражении 

в промышленности, особенно в машинострое-

нии, авиационной отрасли, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, сокращения объе-

мов перевозок, наиболее остро затронувшего авиационный транспорт. Вместе с тем появилась 

ранее не существовавшая сфера услуг, основанная на внедрении мобильной связи, компьютер-

ной техники, Интернета, их распространением и обслуживанием, подготовкой специалистов.  

В 2012 г. имело место [2] сокращение промышленного производства, особенно интенсивно 

проявившееся к концу года. Если в целом уровень промышленного производства составил 98,2 

% величины 2011 г., то сравнение декабрьских объемов менее благоприятно - 92,4 %, а по об-

                                                           

.  Харин С.А., Коровина Е.В., 2012 
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рабатывающей промышленности - только 89,3 %. Производство кокса, продуктов нефтеперера-

ботки в целом за год составило 73,6 %, а в декабре лишь 65,3 % (по отношению к соответству-

ющему периоду 2011 г.), металлургическое производство и производство готовых металличе-

ских изделий находилось на уровне соответственно 94,8 и 88,3 %, машиностроение - 94,0 и 81,2 

%.  

Вместе с тем производство электрического и электронного оборудования составило в 2012 г. 

только 88,4 % и 68,7 %, тракторов для сельского и лесного хозяйства 77,3 % , электродвигателей и 

генераторов переменного тока, электродвигателей универсальных 69,7 %. Несмотря на наличие 

значительного неудовлетворенного спроса, в 2012 г. по отношению к предыдущему году, было вы-

пущено легковых автомобилей только 71,5 %, автобусов 85,6 %, автомобилей грузовых 92,9 %, ва-

гонов грузовых 89,7 %. Стабильностью в 2012 г. отличалась работа энергетики. Было произведено 

электроэнергии 102,2 %, в т.ч. тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями 

104,1%, атомными электростанциями 99,9 %, гидроэлектростанциями 100,6 % [2].  

Эффективность сельского хозяйства в сильной степени зависит от природных условий. За 

истекшие 20 лет сельскому хозяйству Украины в целом по стоимости продукции (табл. 1) ни 

разу не удалось достичь уровня производства 1990 г., а по некоторым позициям в ущерб дру-

гим такой уровень был преодолен (табл. 2) в 2010 и 2011 гг. 
Таблица 1 

Динамика производства 

сельскохозяйственной продукции, % [2]) 
 К предыдущему К 1990 г. 

1991 86,8 86,8 

1992 91,7 79,6 

1993 101,5 80,8 

1994 83,5 67,5 

1995 96,4 65,0 

1996 90,5 58,9 

1999 93,1 48,6 

2000 109,8 53,4 

2003 89,0 53,0 

2006 102,5 65,1 

2007 93,5 60,9 

2008 117,1 71,3 

2009 98,2 70,0 

2010 98,5 68,9 

2011 119,9 82,6 
 

Таблица 2 

Производство основных видов продукции 

животноводства [2]) 
 Мясо (в живом весе), 

млн т 

Молоко, 

млн т 

Яйца, 

млрд  шт. 

1990 6,4 24,5 16,3 

1995 3,6 17,3 9,4 

2000 2,6 12,7 8,8 

2001 2,3 13,4 9,7 

2002 14,1 2,5 11,3 

2003 2,6 13,7 11,5 

2004 2,4 13,7 12,0 

2005 2,4 13,7 13,0 

2006 2,6 13,3 14,2 

2007 2,8 12,3 14,1 

2008 2,7 11,8 15,0 

2009 2,7 11,6 15,9 

2010 2,9 11,2 17,1 

2011 3,0 11,1 18,7 
 

 

Несмотря на различные экономические трудности и влияние мирового кризиса Украина 

сохранила возможность (входит в 10 стран - крупнейших производителей пшеницы, наряду с 

Китаем, Индией, США, Россией, ФРГ, Францией, Канадой, Австралией и Пакистаном) произ-

водства значительного количества зерновых и зернобобовых культур, например, в 2011 г. сбор 

составил 56,7 млн. т [2]). При комплексном подходе экспорт зерна, учитывая рост спроса на 

него на планете и высокие цены (достигают 250-270 долл т и доходят в ряде случаев до 320 

долл) способен приносить значительные доходы, сопоставимые с экспортом продукции ГМК.  

Значительные колебания характерны как для урожайности овощных культур, так и для их 

валового сбора, особенно это касается сахарной свеклы. В благоприятные годы Украина спо-

собна производить достаточно большие объемы указанных культур, полностью обеспечивая 

потребности рынка. 

По данным Госкомстата Украины [2], в 2012 г., по сравнению с 2011 г., производство зерна 

уменьшилось на 18,6 %, что обусловлено как сокращением площади уборки (на 531,6 тыс. га, 

или на 3,5 %), так и снижением урожайности зерновых культур (на 5,8 ц с 1 га, или на 15,7 %). 

Сельхозпредприятиями произведено 36,0 млн т зерна (77,9 % общего валового сбора), хозяй-

ствами населения - 10,2 млн т (22,1 %). Урожай кукурузы на зерно (20,9 млн.т) уменьшен на 8,4 

% за счет снижения урожайности. Производство подсолнечника уменьшилось по сравнению с 

2011 г. на 3,5 % и составил 8,4 млн т, что вызвано снижением урожайности на 1,9 ц с 1 га, или 

на 10,3 %. Собрано 7,1 млн т подсолнечника (на 2,4 % меньше) при средней урожайности 17,3 ц 

с 1 га, в 2011 г. - 19,0 ц. Валовой сбор сахарной свеклы (18,3 млн. т) по сравнению с 2011 г. 

уменьшился на 2,4 % за счет сокращения площади сбора на 13 %, при этом урожайность воз-
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росла с 363,3 до 407,4 ц с 1 га. В хозяйствах всех категорий производство картофеля (23,3 млн 

т) уменьшилось против 2011 г. на 4,1 %, что обусловлено снижением урожайности. 
Рис. 3. Динамика производства и 

урожайности некоторых культур [2) 
 

Украина экспортировала за 

2011 г. товаров на 69,5 млрд долл., 

что, например, в 2,8 раза уступает 

показателю Польши и в 17 раз 

Германии [2,3]. В последние годы 

для Украины характерно постоян-

ное отрицательное сальдо торго-

вого баланса, что крайне негатив-

но. Так, например, в 2007 г. оно 

составляло 7263 млн долл., но уже 

в 2008 г. возросло до 13295 млн 

долл, затем существенно снизи-

лось - до 1313 млн долл. в 2009 г., но эта тенденция оказалась не долгосрочной, в 2011 г. вели-

чина возросла до 6657. а только за 9 мес. 2012 г. 6473 млн долл. 
Рис. 4. Динамика экспорта-импорта товаров и услуг [2] 

 

Внешнеторговые операции проводились с 

партнерами из 213 стран мира [2]. Объемы экс-

порта товаров в страны СНГ составили 36,9 % от 

общего объема экспорта, Азии - 25,8 %, Европы – 

25 %, в т.ч. в страны Европейского Союза - 24,5 

%, Африки - 8,2 %, Америки - 3,8 %, Австралии и 

Океании - 0,1 %. 

Наибольшие экспортные поставки осуществ-

лялись в Российскую Федерацию - 25,7 % от общего объема экспорта (железнодорожные локо-

мотивы, черные металлы, механические машины), Турции - 5,4 % (черные металлы, жиры и 

масла животного или растительного происхождения, удобрения ), Египта - 4,2 % (зерновые 

культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения), 

Польши - 3,8 % (черные металлы, руды, шлак и зола, семена и плоды масличных растений), 

Казахстана - 3,7 % (железнодорожные локомотивы, изделия из черных металлов, механические 

машины) [2].  

Как и ранее, основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы 

и изделия из них - 26,8 % от общего объема экспорта (уменьшение объемов на 13,1 % против 11 

месяцев 2011 г.). Продукты растительного происхождения составляли 13 % (увеличение на 71,7 

%), минеральные продукты - 11,1 % (уменьшение на 25 %), механические и электрические ма-

шины - 10,1 % (увеличение на 5,2 %), средства наземного транспорта, летательные аппараты, 

плавучие средства - 8,7 % (увеличение на 25,4 %), продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности - 7,4 % (уменьшение на 3,8 %), жиры и масла животного или расти-

тельного происхождения - 6,1 % (увеличение на 24,1 %), готовые пищевые продукты - 5 % 

(увеличение на 18,5%) [2].  

Импорт из стран СНГ составлял 41,3 % общего объема, Европы - 32,3%, в т.ч. из стран Ев-

ропейского Союза  30,7 %, Азии - 19,8 %, Америки - 5,3 %, Африки - 1 %, Австралии и Океа-

нии - 0,2 %. В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из Российской 

Федерации - 32,9 % (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, механические ма-

шины, черные металлы), Китая 9,3 % (электрические и механические машины, обувь), ФРГ 8 % 

(механические машины, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, фармацев-

тическая продукция), Беларуси - 6,1 % (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, 

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, удобрения), Польши - 4, 2 % (топли-

ва минеральные, нефть и продукты ее перегонки, пластмассы, полимерные материалы, бумага и 

картон). Минеральные продукты составляли 33 % объема импорта товаров (уменьшение объе-

мов на 7,4 %). На поставки механических и электрических машин приходилось - 15,6 % (увели-
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чение на 3,9 %), продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности - 10 % 

(увеличение на 6,7 %), средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств 

- 9,3 % (увеличение на 28,4 %) [2]. 

Анализ состояния экономики Украины свидетельствует, таким образом, что: 

уровень ВВП остается низким, за два десятилетия ни разу не достигнув величины 1990 г.; 

показатели ВВП на душу населения невелики и сопоставимы с такими странами как Гвате-

мала, Маршалловы Острова, Свазиленд, Сирия, Парагвай, Республика Конго, Гайана, но усту-

пают США в 6,4 раза, Германии - в 5,25 раза, Великобритании - в 4,9 раза и, что особенно крас-

норечиво, России - в 2,3 раза, Польше - в 3 раза, Венгрии - в 2,7 раза; 

структура хозяйства страны не только не соответствует облику современной высокоразви-

той экономики, с доминирующими позициями высокотехнологичных производств, но и в зна-

чительной мере утратила черты индустриальности, имевшие место ранее; 

сравнительно стабильным является положение ГМК Украины, во многом благодаря его 

экспортной направленности; 

в экспорте преобладают металл и железорудное сырье, продовольствие и низка доля про-

дукции с высокой добавленной стоимостью;  

несмотря на заметное общее падение производства в сельском хозяйстве по сравнению с 

периодом плановой экономики сбор зерновых культур в целом удается поддерживать на срав-

нительно высоком уровне; 

за 20 лет так и не удалось создать рыночную среду, привлекательную для масштабных за-

рубежных инвестиций. 

Для интенсивного развития экономики, как представляется, целесообразна селективная 

стратегия реформ, предусматривающая концентрацию научно-технических и инвестиционных 

ресурсов на приоритетных направлениях. В этой связи необходимо, в частности, следующее. 

создание условий для привлечения значительных зарубежных инвестиций, измеряемых за 

десятилетний период сотнями млрд. долл. Ставка на внутренние инвестиционные возможности, 

как показал опыт прошедших 20 лет, оказалась не состоятельной;  

активное развитие инфраструктурных проектов, строительство дорог, жилья соответству-

ющих принятым в мире стандартам; 

развитие машиностроения, в частности транспортной его отрасли, судостроения, авиаци-

онной промышленности, автомобилестроения;  

активизация внутреннего рынка с целью снижения уязвимости от негативных глобальных 

экономических процессов; 

поддержание эффективного функционирования ГМК; 

развитие экспортоориентированного зернового хозяйства; 

активизация научно-технической деятельности. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ  

НА ЕКОНОМІЧНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті розглянуті питання щодо факторів впливу на  економічну активність підприємств ГМК. Також визна-

чено вплив факторів на діяльність підприємства загалом та його економічну активність зокрема. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. У сучасних умовах 

господарювання важливо визначити, які фактори та яким чином впливають на діяльність 
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підприємства. З переходом до ринкової економіки суттєво зросла роль та значення управлінсь-

ких рішень, які приймаються на всіх етапах розвитку та діяльності підприємства.  

Зміна технології виробництва, вихід на нові ринки, розширення обсягів випуску та асорти-

менту продукції вимагають прийняття своєчасних та зважених управлінських рішень, результа-

тивність яких суттєво підвищується, якщо їх обґрунтування здійснюється з урахуванням фак-

торів, що впливають на виробничо-господарську ситуацію підприємства, а також відповідний 

їй рівень ділової та ринкової активності. Такий підхід до управління діяльністю підприємства 

базується на поглибленому аналізі ділової та ринкової активності підприємства, з урахуванням 

впливу вищезгаданих факторів на виробничо-фінансовий стан підприємства і, як наслідок, доз-

волить запобігти утворенню кризової ситуацій на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Над питаннями щодо факторів впливу на 

діяльність підприємства працювали різні автори, наприклад З.Є. Шершньова та   С.В. Оборська 

9, М.Д. Білик 4, Бланк И.А. [2],С.В. Корягіна 5, О.В. Ареф’єва та О.І. Кондратюк 1,   О.В. 

Коваленко 7, Ж.В. Поплавська 8 та багато інших. 

Однак недостатньо повно розглянуті такі питання, як класифікація факторів та їх вплив на 

економічну активність підприємства. Доцільно доповнити, змогу контролювати вплив факторів 

на діяльність підприємства. Це дозволить більш точно та обґрунтовано управляти підприєм-

ством та приймати правильні управлінські рішення в області економічної активності підприєм-

ства в сучасних умовах господарювання.  

Постановка завдання. Головною метою даного дослідження є виявлення факторів, які 

впливають на економічну активність підприємства. 

Викладення матеріалу та результати. Економічна активність підприємства, тобто ділова 

та ринкова активність підприємства, відіграє ключову роль в сучасних динамічних умовах гос-

подарювання. На економічну активність підприємства впливають певні фактори, які можуть 

мати як позитивну, так і негативну дію. Однак, дані фактори потребують більш поглибленого 

дослідження та аналізу. 

Тому, доцільно представити класифікацію факторів, які впливають на економічну актив-

ність підприємства. Запропоновано критерії вибору факторів впливу на економічну активність 

підприємства.   

На нашу думку фактори впливу на економічну активність підприємства потрібно кла-

сифікувати так: за сферою впливу, об’єктами впливу та стадією життєвого циклу підприємства.  

За сферою впливу виділяємо ринкові та ділові фактори, оскільки під економічною актив-

ністю підприємства підрозуміваємо ділову та ринкову активність. Ділова активність підприєм-

ства пов’язана з внутрішніми чинниками  розвитку підприємства, а ринкова – із зовнішніми. 

При цьому, до ринкових факторів відносимо: репутацію, імідж, міжнародну конкуренцію, ре-

кламну політику тощо. До ділових (внутрішніх) факторів відносимо: кваліфікацію керівництва 

та співробітників, рівень цін, структуру балансу, платоспроможність, ліквідність, співвідно-

шення власних і залучених коштів, рівень прибутку, рентабельність тощо. 

За об’єктом впливу фактори класифікуємо: на підприємство (стан економіки, НТП, 

міжнародні відносини, законодавчі акти, політична обстановка, кредитори, постачальники, 

конкуренти тощо), структурний підрозділ (асоритимент, маркетингова стратегія і політика), 

фінансові операції (структура балансу, платоспроможність, ліквідність, співвідношення влас-

них і залучених коштів, інвестиційна привабливість, рівень прибутку, рентабельності, дохід на 

акцію, цінова політика, збутова політика. 

Також ще одним важливим критерієм вибору факторів впливу на економічну активність 

підприємства є залежність від стадії життєвого циклу. Зовнішні й внутрішні фактори, що впли-

вають на діяльність підприємства, формують його бізнес-середовище, яке фактично визначає 

становище підприємства на ринку, його економічний потенціал та фінансове благополуччя. 

Оскільки вплив середовища на ділову активність підприємства характеризується багатьма 

факторами, розглянемо дві їх групи, що відповідають складовим бізнес-простору. Так, до 

зовнішніх відносять фактори: міжнародного рівня, які поєднують у собі загальноекономічні 

чинники, вплив міжнародної політики та конкуренції; національні, що включають політичні, 

економічні, демографічні чинники; ринкові, до яких належать конкурентні, науково-технічні та 

споживчі чинники. До внутрішніх факторів відносять: конкурентну позицію підприємства; 

принципи діяльності; ресурси та їх використання; маркетингову ситуацію і політику; фінансо-
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вий менеджмент  

Кількість стадій життєвого циклу підприємства у працях різних дослідників коливається 

від чотирьох до десяти. Досить поширеним у літературі є поділ життєвого циклу підприємства 

на чотири стадії. Такого підходу дотримуються, зокрема, О.Є. Кузьмін і О.Г. Мельник, які 

виділяють стадії зародження, зростання, "піку діяльності" та спаду підприємства [6, с. 37].  

Натомість Л.А. Брагін та П.П. Данько визначають наступні стадії життєвого циклу 

підприємства: становлення, розширення, стабілізація, затухання [3, с.64].  
Таблиця  

Характеристика факторів впливу на економічну активність підприємства в залежності  

від фази життєвого циклу підприємства 

Фаза життєвого 

циклу підприєм-

ства 

Характеристика фази 

Фактори 

внутрішні зовнішні 

Зародження та 

становлення 

Початок формування стратегічно-

го потенціалу підприємства, голов-

на мета - виживання на ринку; дана 

фаза підприємства характе-

ризується витратами всіх ресурсів 

системи, значні фінансові кошти 

спрямовані на створення та реє-

страцію підприємства, придбання 

адміністративного та виробничих 

будівель, закупівлю сировини та 

матеріалів, наймання робочої сили.  

1. Вибір місії підприєм-

ства. 

2. Частка позикового капі-

талу у загальній вартості 

капіталу. 

3. Оперативність укладан-

ня угод. 

4. Підприємницькі здіб-

ності. 

5. Кваліфікація управлін-

ського персоналу та вико-

навців. 

6. Якість маркетингової 

полі-тики. 

7. Якість емісійної політи-

ки. 

1. Податкова та кредит-

но-грошова політика. 

2. Параметри спорід-

нених та підтримуючих 

галузей. 

3. Попит та пропозиція 

на товари та послуги.  

4. Рівень конкуренції та 

наявність конкурентних 

переваг інших 

підприємств. 

5. Економічна ситуація в 

країні. 

6. Наявність державної 

підтримки заново ство-

рених підприємств. 

Зростання 

 

Характеризується значним збіль-

шенням обсягів виробництва та 

продажу, що призводить до  

постійного зростання потреби в 

обігових коштах. 

 

1. Частка позикового 

капіталу у загальній вар-

тості капіталу. 

2. Адекватний маркетинг. 

3. Адекватність витрат. 

4. Якість управління при-

бутком. 

5. Якість дивідендної 

політики. 

6. Рівень ризик-

менеджменту  

1. Попит на товари та 

послуги. 

2. Податкова та кредитна 

політика. 

3. Параметри спорід-

нених та підтримуючих 

галузей. 

4. Фактори виробництва. 

5. Конкуренція в галузі. 

Пік Стійке становлення підприємства 

на ринку, стабільний прибуток 

1. Рентабельність 

підприємства 

2. Платоспроможність 

3. Інноваційна політика 

підприємства 

4. Адекватний маркетинг 

5. Адекватність витрат 

6. Частка витрат на управ-

ління тощо. 

7. Якість дивідендної 

політики. 

1.Гнучкость в управлінні. 

2. Купівельна спро-

можність населення. 

3. Діяльність державних 

органів влади. 

4. Кредитно-грошова 

політика 

 

Спад Характеризується різким знижен-

ням прибутку та ділової активності. 

1. Доля позикового капіта-

лу. 

2. Адекватність маркетин-

гу. 

3. Старіння управлінського 

персоналу. 

4. Адекватність витрат. 

5. Фінансові можливості 

6. Фінансовий стан. 

1. Конкуренція 

2. Параметри спорід-

нених та підтримуючих 

галузей. 

3. Ціни на ресурси. 

4. Резерви стратегічних 

ресурсів. 

 

У результаті викладеного нами представлено узагальнюючу схему факторів, які впливають 

на економічну активність підприємства  з врахуванням критерію вибору (рис. 1).  
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Рис. 1. Алгоритм і класифікація факторів, які впливають на економічну активність підприємства 

 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, з викладеного можна зробити вис-

новок, що представлена нами класифікація факторів, які впливають на економічну активність 

підприємства цілком характеризує суть економічної активності підприємства та дає змогу кон-

тролювати вплив факторів на діяльність підприємства. Це дозволить більш точно та обґрунто-

вано управляти підприємством та приймати правильні управлінські рішення в області еко-

номічної активності підприємства. 
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УДК  338.33 
 

К.В. БОГАЧЕВСЬКА., аспірантка, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДИВЕРСИФІКАЦІЯ 

ПІДПРИЄМСТВА» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
 

У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття «диверсифікація». Досліджено погляди науковців у 

даному питанні. Висвітлено роль диверсифікації в сучасних умовах діяльності підприємств. Запропоновано власне 

визначення «диверсифікації». 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У сучасних умовах 

вирішальну роль для забезпечення конкурентоспроможності і стійкого фінансового стану 

підприємства відіграє диверсифікація його діяльності. Економічна діяльність кожного 

підприємства безпосередньо пов’язана з виникненням численних ситуацій ризику.  

Універсальним інструментом, який дає змогу управляти ризиками є диверсифікація. Не 

дивлячись на широту застосування диверсифікації та численні дослідження її сутності, сучасна 

теорія не дає чіткого визначення цього процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями вивчення диверсифікації діяльності 

підприємства займаються відомі вчені, зокрема такі, як Акмаєва Р.І., Білецька К.В., Бутиркін 

А.Я., Вітковський О.С., Конопліцький В.А., Мочерний С.В., Ніколаєва І.П., Румянцева О.Є., 

Стрікленд А.Дж., Томпсон А.А.,  Філіна Г.І., Швайка Л.А. та інші. 

Проте, не дивлячись на  значну кількість наукових праць з вказаної проблематики, питання 

щодо визначення поняття «диверсифікація» не є до кінця дослідженими. Диверсифікацію слід 

розглядати перш за все як засіб для підвищення ефективності діяльності підприємства, тобто 

встановлення і зміцнення довгострокової позиції підприємства на ринку. 

Постановка завдання. Визначення сутності поняття «диверсифікація», виділення основ-

них цілей диверсифікації.  

Викладення матеріалу та результати. Диверсифікацію  розглядають як засіб покращення 

економічних показників діяльності підприємства. За  своєю сутністю диверсифікація будується 

за принципом чіткого розподілення коштів і недопущення їх концентрації. Основними цілями 

диверсифікації можна визначити забезпечення прибутку, зменшення рівня ризику підприєм-

ницької діяльності, підтримання стійкості підприємства у майбутньому періоді  та підвищення 

рівня конкурентоспроможності. Необхідність диверсифікації можливо виявити при порівнянні 

існуючого і  можливого рівня продуктивності. 

Підвищити ефективність діяльності підприємства на тривалу перспективу можливе у 

випадку застосування диверсифікації, саме вона є вирішенням даного питання. «Дивер-

сифікація» - це важлива складова загальної стратегії розвитку підприємства, яка передбачає  

вхід підприємства до нових для нього сфер бізнесу.  

Оцінка диверсифікації як предмета економічних досліджень зумовила велике різноманіття 

визначень сутності даного поняття, пропонованими різними авторами. 

Слово «диверсифікація» походить від латинського diversus - різний, віддалений. Мочерний 

С.В. трактує «диверсифікацію» як процес розширення номенклатури продукції, яку виробля-

ють окремі фірми та об’єднання. «Диверсифікація»  існує у двох основних формах:     1) розши-

рення асортименту товарів, організація випуску нових видів продукції в межах «власної» га-

лузі, тобто збільшення числа модифікацій певного виду товару, які задовольняють попит окре-

мих груп споживачів; 2) вихід за межі основного виду діяльності, проникнення в нові галузі та 

сфери господарства» [1].   

В економічній теорії диверсифікація розглядається як інструмент покращення фінансово-

економічних показників діяльності підприємства. Диверсифікація не означає, що фірмі слід 

братися за будь-яку можливість. Компанія повинна виявити для себе напрямок, де знайде за-

стосування накопичений нею досвід, або напрямок, який буде сприяти усуненню недоліків на 

сьогоднішній день [2]. 

Бутиркін А.Я. вважає, що «диверсифікація» - це розповсюдження господарської діяльності 

на нові сфери, розширення асортименту продуктів, географічної сфери діяльності[3]. 

                                                           

.  Богачевська К.В., 2012 
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Поняття «диверсифікація» у Економічний енциклопедії зазначене як стратегія зменшення 

ризику фірми за допомогою розподілу інвестицій та інших ресурсів між декількома напрямка-

ми діяльності - виробництвом різнорідних товарів та наданням різних послуг, проникнення 

фірм у галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку або функціональної залежності від ос-

новної галузі їхньої діяльності. Диверсифікація направлена на розширення номенклатури про-

дукції, видів наданих послуг [1]. 

Диверсифікація дає змогу забезпечити ефективні зміни та підвищити ефективність діяль-

ності на основі нововведень. Саме тому в дослідженнях Білецької К.В. «диверсифікація» 

розглядається як інструмент стратегічного керування. В своїх дослідженнях автор розглядає 

вплив інноваційної діяльності підприємства, яка полягає у випуску нових видів продукції, на 

ефективність його діяльності [4]. Отже, диверсифікація діяльності підприємств зумовлює виго-

товлення інноваційної продукції, яка забезпечує підвищення їх конкурентоспроможності та 

рентабельності. Разом з цим виникає потреба в постійному оновленні асортименту продукції та 

технології її виготовлення, що змушує вводити наукові й проектні розроблення в систему 

діяльності підприємств, орієнтуючи їх на прискорення інноваційних процесів.  

Швайка Л.А. головний акцент ставить на рівень ризику, який можна передбачити та не допу-

стити. Тому «диверсифікація» розглядається як: 1) розподіл інвестицій і ризиків з різних ринків, 

фінансових інструментів і стратегій торгівлі; 2) володіння найрізноманітнішими фінансовими акти-

вами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфе-

ля в цілому; 3) загальна ділова практика, направлена на розширення номенклатури товарів і послуг 

або географічної території, для того, щоб розосередити ризик і знизити залежність від циклічності 

бізнесу. В розумінні автора «диверсифікація» - це  спосіб розвитку підприємства, що полягає в 

освоєнні виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що включає не просто 

диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не 

пов’язані з основними видами діяльності фірми [5]. 

Щоб вижити у конкурентному ринковому середовищі, підприємствам необхідно приймати 

нетрадиційні та сміливі рішення, в свою чергу,  це  підвищує рівень економічного  ризику. Ри-

зик представляє собою  можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного 

прибутку  через випадкові зміни умов економічної діяльності або  несприятливих обставин. Від 

здатності передбачати та змінювати структуру виробництва, впроваджувати нові види про-

дукції залежить успіх підприємства. Причинами, які змушують підприємства приймати рішен-

ня стосовно диверсифікації можуть бути: часткове використання ресурсів, скорочення попиту 

на продукцію, постійний ріст конкуренції, зниження прибутку від основного виробництва. Ди-

версифікація дає можливість стабілізувати доходи, зменшити оперативний ризик, збільшити 

кредитні можливості, використовувати резерви, пристосуватися до потреб клієнтів. 

Вітковський О.С. впевнений, що ефективність здійснення «диверсифікації» безпосередньо 

залежить від своєчасної орієнтації на види товарів, робіт, послуг, які мають попит і є конкурен-

тоспроможними. Оцінка результатів діяльності підприємства пов’язана з розробкою методики 

отримання, аналізу та подання інформації, яка стосується освоєння нових технологій, видів 

продукції, діяльності ринків та інших видів і напрямків діяльності, а також виявлення зако-

номірностей визначення стану досягнення мети проведення диверсифікації. Перспективи та 

проблеми, пов'язані із своєчасною оцінкою результатів диверсифікації складових бізнесу 

підприємств, є актуальними і потребують глибших досліджень [6]. Підприємство використовує 

власні нагромадження не тільки для підтримки і розвитку свого основного бізнесу, а й для 

освоєння нових видів продукції, створення нових виробництв. 

Диверсифікація передбачає виявлення саме того виду діяльності (продукції), в якій можна 

найбільш ефективно реалізувати конкурентні переваги підприємства [7]. Конкурентоспро-

можність є важливою характеристикою діяльності підприємства, але її підвищення не повинно 

ставати самоціллю. На думку Горта М. «диверсифікація» - одночасне обслуговування компа-

нією декількох ринків[8].  

В.А. Конопліцький, Г.І. Філіна розглядають «диверсифікацію» як стратегію маркетингу, 

направлену на нові види діяльності фірми за рамками основного бізнесу. Рівень диверсифікації 

визначається наявністю у фірми самостійних видів діяльності в галузевому розрізі, а також 

визначенням співвідношення об’ємів виробництва по основній та неосновній діяльності.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D1%96%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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Диверсифікація має на меті зміцнення економічного положення підприємства і своєчасне 

реагування на зміну кон’юнктури ринку, у тому числі на виникнення нових технологій і 

наукомістких виробництв. Здійснюється створенням нових виробництв і проникненням в нові 

галузі, шляхом злиття вже з діючими підприємствами. Перевагою багатогалузевої великої фір-

ми, окрім економічної стійкості, є можливість вести науково-дослідні роботи і здатність 

підтримувати конкуренцію на ринку [9]. Отже, диверсифікацію можна вважати своєрідним ви-

дом стратегії маркетингу того чи того підприємства, стратегії, спрямованої на розширення сфер 

діяльності на ринку нових продуктів, виготовлення яких не зв'язане з основним виробництвом. 

Ніколаєва І.П. вважає диверсифікацію формою кооперації, передбачаючу вкладення 

капіталу підприємця у будь-яку галузь національного господарства, яка приносить прибуток. 

Для фірми це забезпечує зниження ризику і стабільність доходів, для виробництва - додаткові 

капітали з інших галузей, для ринку - збільшення його щільності, для споживача - збільшення 

можливостей вибору і зниження цін [10]. 

Російська дослідниця О.Є. Румянцева пропонує наступне визначення: «Диверсифікація»: 1) 

володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, з кожним з яких пов’язані різні ризи-

ки, аби знизити ступінь ризику портфеля в цілому; 2) загальна ділова практика, що спрямована 

на розширення номенклатури товарів та послуг та (або) географічної території, аби розпилити 

ризик та знизити залежність від циклічності бізнесу [11].  

У виданні «Сучасного економічного словника» наводиться таке визначення: «Дивер-

сифікація»: 1) розширення асортименту, зміна виду продукції, що виготовляється підприєм-

ством, фірмою, освоєння нових видів виробництв з метою підвищення ефективності вироб-

ництва, отримання економічного зиску, попередження банкрутства; 2) розподіл грошових 

капіталів, що вкладаються в економіку або використовуються в якості кредитів поміж різними 

об’єктами з метою зниження ризику втрат та в надії отримати більший дохід [12].  

Диверсифікація - зростання підприємства за рахунок виробництва нових товарів для нових 

ринків. Стратегія диверсифікації означає орієнтацію на створення багатопрофільного вироб-

ництва або портфеля цінних паперів, підкреслює Р.І. Акмаєва [13]. 

Систематизувавши  визначення поняття «диверсифікація», наведені в іноземній літературі 

такими авторами, як Томпсон А.А., Стрікленд А.Дж., Гріфін Р.В. «диверсифікація» - це розши-

рення номенклатури товарів (послуг) підприємства за рахунок споріднених чи нових, які мо-

жуть виготовлятися і збуватися з використанням існуючого потенціалу, а також розвиток 

діяльності фірми, в абсолютно нових для неї галузях [14]. 

На основі системного аналізу визначень зарубіжних і вітчизняних вчених встановлено, що 

головною метою диверсифікації є збільшення прибутку при зменшенні ризиків за рахунок ве-

дення діяльності в кількох галузях, які можуть відрізнятися циклічністю (у той час, як одні га-

лузі переживають спад, інші - піднесення). 

В економічній діяльності підприємства диверсифікація відіграє важливу роль, вона дозво-

ляє забезпечити приріст рентабельності і прибутку підприємства. І саме це дозволяє характери-

зувати диверсифікацію як економічну категорію. Така її роль і значимість у діяльності 

підприємства дозволяє трактувати її як економічну категорію. На базі цього ми даємо наступне 

визначення даної категорії. «Диверсифікація підприємства» - це вектор розвитку підприємства, 

який скеровує його діяльність у нові сфери на основі інновацій, базується на маркетингових 

дослідженнях і аналізу системи економічних ризиків, що дає змогу забезпечити економічну 

безпеку і конкурентоспроможність підприємства.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, підприємство має обирати дивер-

сифікацію шляхом розвитку своєї діяльності та здійснювати її з найбільшою користю і най-

меншим ризиком для себе. Диверсифікація може стати найбільш оптимальним варіантом вкла-

дання капіталу із максимально можливим прибутком і забезпеченням фінансової стійкості 

підприємства, яка є головною характеристикою фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства при будь-яких коливаннях на ринку. 

Диверсифікація забезпечує значну стабільність роботи підприємства та виступає гарантом 

від ризиків зниження попиту одного виду товару. Диверсифікуючи діяльність підприємства 

створюється стабільна платформа структурної перебудови. Потреба в диверсифікації обумов-

лена виробничо-економічними процесами підприємства. Отже, використання диверсифікації 
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насамперед дає можливість сформулювати довгострокові конкурентні переваги, а також важ-

ливо поєднати даний процес з інноваціями, які зможуть підвищити ефективність діяльності. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ   

И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

Выполнены исследования в области процесса исследования, управления  труда руководителей и даны рекомен-

дации по усовершенствованию нормирования труда руководителей на промышленных предприятиях. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Большую роль в опти-

мизации процесса управления играет четкое разграничение прав и обязанностей каждого ра-

ботника в управляющей системе. Нередко руководители недооценивают такие документы как 

Положения и инструкции. Между тем, именно в этих документах  закладываются четкость ра-

боты всей системы управления на предприятии, организационная подчиненность, оператив-

ность в принятии решений. Система распределения прав и обязанностей необходима также по-

тому, что на предприятиях встречаются различные руководители. Одни из них сами принимают 

решения по определенному кругу вопросов, а затем информируют вышестоящих руководите-

лей о полученных результатах. Другие - заранее советуются не только с подчиненными, но и с 

вышестоящим начальником и не принимают решение, пока не получат одобрение. Есть руко-

водители, которые рассчитывают только на приказы вышестоящих органов управления. Опре-

деление прав и обязанностей создает единообразие в управлении и повышает ответственность 

руководителя за принятое решение.  

Для того, чтобы создать правильную схему подчиненности в управлении, четко определить 

права и обязанности каждой службы в управляющей системе, руководитель предприятия дол-

жен на основе Положений иметь у себя схему взаимоотношений в управляющей системе, что-

бы наглядно видеть весь организм этой системы в действии, видеть, насколько разумно распре-

делено право принятия тех или иных решений, чтобы этот процесс протекал организованно и 

без задержек. 

                                                           

 Мельникова И.Е., 2012 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 33, 2012 284 

Анализ исследований и публикаций. В своем развитии и становлении наука об организа-

ции и нормировании труда прошла многовековой путь. Первые научные исследования, отра-

жающие влияние организации труда на эффективность мануфактурного производства, были 

описаны Адамом Смитом еще в 1775г. в работе «Исследование о природе и причинах богатства 

народов». В свое время он одним из первых заметил: «Величайший прогресс в развитии произ-

водительной силы труда и значительная доля искусства, умение и сообразительности, с какими 

он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда. Результа-

ты разделения труда для хозяйственной жизни общества в целом легче всего уяснить себе, если 

ознакомиться с тем, как оно действует в каком-либо отдельном производстве».[1] 

Основателем мировой науки «Организация и нормирование труда» признан выдающийся 

американский инженер, менеджер, изобретатель и ученый Фредерик Тейлор, получивший за 

свой творческий вклад в развитие производства более 100 патентов. Он первым в 1895 г. обос-

новал научную классификацию и разложение выполняемых работ на отдельные элементы, раз-

работал аналитический метод нормирования труда с помощью хронометражных наблюдений, 

предложил сдельную оплату труда рабочих. 

Развитие мировой науки об организации и нормировании труда значительно обогатилось 

большим вкладом ведущих отечественных ученых, специалистов и практиков. Однако в тече-

нии длительного периода вклад многих российских ученых не находил в нашей учебной лите-

ратуре должного отражения. «Все это в конечном счете, как заметил Э. Б. Корицкий - неизбеж-

но привело к тому, что выпускники вузов, постоянно пополняющие кадровый корпус руково-

дителей и специалистов народного хозяйства, в лучшем случае «что-то слышали» о Тейлоре, 

Форде, Файоле, но совершенно незнакомы с колоссальным наследием основоположников оте-

чественной научной организации труда и управления, отнюдь не уступавшим своим именитым 

зарубежным коллегам не оригинальностью идей, не глубиной их обоснований, а порой превос-

ходивших их наследием, на которое они, по существу, должны опираться и которое они при-

званы обогащать».[2] 

Наибольшую ценность для становления отечественной науки об организации и нормирова-

нии труда представляла изданная А. К. Гастевым в 1929г. книга «Нормирование и организация 

труда», в которой он теоретически обосновал сущность нормирования труда как средство ра-

ционализации промышленности на основе интенсивных методов хозяйствования, выявил влия-

ние трудовой культуры на рост производительности, установил курс на высокие нормы. В сво-

ей книге он впервые поставил вопрос: «Но какие же все-таки должны быть нормы: низкие, 

средние, высокие? На этот общий вопрос, часто так волнующий умы, можно дать ответ. И об-

щий ответ, конечно, должен быть один: высокие нормы».[3] 

В условиях развития рыночных отношений и углубления экономической самостоятельно-

сти предприятий нормирования труда приобретает большое значение как средство сокращения 

затрат живого труда, снижение себестоимости продукции, повышение производительности 

труда. Следовательно, нормирование труда является средством определения как меры труда 

для выполнения той или иной конкретной работы, так и меры вознаграждения за труд в зави-

симости от ее количества и качества [4]. 

Мировой опыт свидетельствует, что эффективная работа предприятий в экономике рыноч-

ного типа возможна лишь при условии высокого уровня организации нормирования труда. Ве-

дущие страны, такие как США, Великобритания, Швеция, Япония, Италия и др., не только не 

снижают требования к нормированию труда, но и расширяют сферу его применения. Широко 

применяются методы микроэлементного анализа и нормирования трудовых процессов. 

Целью нормирования труда в современных условиях хозяйствования является совершен-

ствование организации производства и труда, улучшение его условий и сокращение затрат на 

выпуск продукции, что, в свою очередь, повысит производительность труда и поспособствует 

расширению производства и росту реальных доходов работников. 

Постановка задания. Организационное  воздействие на управляемую и управляющую си-

стему происходит и в виде организационного нормирования. Оно необходимо потому, что в 

процессе управления возникает потребность уточнения границ для определенных процессов, 

границ для использования сырья, материалов, труда. Для технической и технологической си-

стем необходимо иметь технические нормативы, стандарты и т.д. Все эти нормативы помогают 

организовать управление производством.  
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Изложение материалов и результаты. Система организации производства требует своих 

нормативов: размеров оптимальных партий и заделов, периодичности изготовления отдельных 

деталей. Несомненно, отработанная система таких нормативов, регламентирующих производ-

ственные процессы, помогает более четко организовать управление.  

Система организации совместного труда в производстве требует большого количества 

нормативов, которые будут определять соотношений разных категорий работников, тарифные 

разряды, оклады, ставки, шкалу премиальной системы, размеры отпусков и т.д. 

Экономическая система требует нормативов: расхода материалов, трудоемкости изделий, 

рентабельности, фондоотдачи, скорости оборотных средств и многих других, которые создают 

четкие условия для управления, для прогнозирования возможных экономических результатов 

новых технических или организационных мероприятий. 

Что же касается управленческой системы, то она также должна иметь свои нормативы, 

такие, как правила внутреннего распорядка, сроки решения производственных вопросов 

подготовки отчетов, переработки отдельных разделов информации. Кроме того, важно норми-

ровать оформление найма, отпусков, переводов с одной работы на другую, командировок. Си-

стема управления должна иметь нормативы штатов. 

Культура управления, его оперативность во многом зависит от того, насколько хорошо по-

ставлено дело нормирования и регламентирования всех сторон производственной и хозяй-

ственной деятельности. Очень важно, чтобы нормы, задания были прогрессивны, отражали со-

временное состояние условий на предприятии. Следовательно, управляющая система должна 

следить за состоянием регламентационных систем, производственных нормативов, а также 

нормативов для управления хозяйственной деятельностью.  

Хорошо организованные нормативные и регламентационные системы помогают управле-

нию. Они придают всему процессу управления системный и объективный характер, при кото-

ром нет места случайным, произвольным действиям, а господствует заранее регламентирован-

ный порядок. Кроме того, разработка нормативов и их совершенствование заставляют критиче-

ски осмыслить сложившиеся формы управления. 

В целях повышения уровня регламентирования и нормирования деятельности структурных 

подразделений и труда работников необходимо определить задачи каждой группы, их функции, 

внутреннюю структуру взаимоотношения с другими группами на предприятии, права и обязан-

ности, а также конкретную ответственность. 

В современных условиях в связи с мерами по сокращению и удешевлению аппарата управ-

ления, кардинальному изменению функций управления, существенно возрастает роль нормиро-

вания труда управленческого персонала. 

По характеру работ руководителей на промышленных предприятиях различают инженер-

ные и управленческие функции. К инженерным, относят конструкторскую и технологическую 

подготовку производства, разработку вариантов функционирования и развития производствен-

ной, экономической, хозяйственной, социальной и природоохранительной деятельности горно-

обогатительных комбинатов, ремонтное и энергетическое обслуживание производства, кон-

троль качества продукции, охрану труда. Остальные функции относят к управленческим. 

Выделяют следующие функции управления: общее и линейное руководство, планирование 

и оперативное управление производством, научно- техническое развитие и обеспечение произ-

водства, управление трудовыми ресурсами, управление вспомогательными и обслуживающими 

процессами  и т.д. 

Нормирование работ, выполняемых управленческим персоналом,  может осуществляется 

двумя методами: прямого нормирования и косвенного. Мера затрат труда управленческого ап-

парата количественно может быть выражена или непосредственно через затраты времени на 

выполнение данного объема управления, или косвенно – через численность работников, кото-

рая для этого необходима. 

Прямые методы нормирования в свою очередь могут быть осуществлены либо через зара-

нее установленные нормативы и нормы времени, либо на основе непосредственного изучения 

затрат рабочего времени исполнителя с последующей обработкой фактических результатов 

наблюдений. Используемая при этом классификация затрат рабочего времени управленческого 

персонала аналогична классификации затрат рабочего времени работников. 
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Выводы и направление дальнейших исследований. Изучение и анализ затрат труда ру-

ководителей можно проводить следующими методами: анкетирование и интервьюирование 

(письменный и устный опрос), фотография, хронометраж и моментные наблюдения. Цель ан-

кетного и устного опроса – выяснить мнение тестируемых по поводу эффективности организа-

ции планирования их труда, удельного веса потерь рабочего времени или внеплановых работ. 

Косвенное нормирование, в свою очередь, предполагает определение меры затрат труда 

через численность подчиненных, которая устанавливается на основе анализа статистических 

данных о фактической численности работающих, нормативов численности, норм обслуживания 

и норм управляемости (числа подчиненных). 

Наиболее точное измерение затрат труда управленческого персонала достигается при ис-

пользовании прямых методов нормирования. 

По большому счету, процесс нормирования заключается в разработке, использовании, про-

верке и совершенствовании норм труда. Следовательно, возможны две ситуации работ по нор-

мированию: либо нормирование вводится на предприятии впервые (или заново, после долгого 

перерыва), либо нормирование существует и действует, но назрела необходимость в его совер-

шенствовании. 

В любом случае, в первую очередь необходимо определиться с целями введения или со-

вершенствования норм, определить какие проблемы будут в результате решены. Если же нор-

мы вводятся впервые это обязательно должно иметь веские причины. 

Разработка норм затрат труда начинается с проектирования трудовых процессов, которое 

заключается в установлении наиболее целесообразного состава и строгой последовательности 

трудовых действий, приемов, операций. 

Далее следует определить, какая степень точности норм нас устроит, и сколько времени и 

денег мы готовы на этот процесс потратить. Чем более точны и обоснованны нормы, тем боль-

ше времени и ресурсов потребуется на их разработку. 

Для установления норм необходимо изучить и проанализировать затраты рабочего времени 

исполнителей и оборудования. Характеристики оборудования обычно указываются в паспорте 

технического средства и прежде чем приступать к нормированию, нужно тщательно изучить 

всю техническую документацию.  

Нормирование труда руководителей, специалистов и служащих может проводиться на основе го-

товых нормативов расчетным методом или на основе исследования действующей организации труда, 

выявления передового опыта и резервов, статистического анализа численности работников. 

Нормативы играют положительную роль, когда они направлены на улучшение работы. Но ино-

гда нормативы могут превратиться в свою противоположность, если вся их система будет чрезмерно 

подробной и в силу этого придется слишком жестко регламентировать работу каждого исполнителя и 

таким образом снизить инициативу работников и их творческую маневренность. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Процес гармонізації 

бухгалтерського обліку на міжнародному рівні значно впливає на реформування національної 

облікової системи. Зміни в законодавстві, що регулює господарські відносини суб'єктів госпо-

дарювання, вимагають адекватної трансформації бухгалтерського обліку. Сьогодні потребують 

уточнення ряд питань про сутність основних бухгалтерських категорій, а також розробка мето-

дології бухгалтерського обліку окремих його об'єктів з урахуванням досвіду зарубіжних країн 

та специфіки національного господарського та цивільного законодавства. Одним з найбільш 

дискусійних питань при цьому є питання відображення в системі бухгалтерського обліку май-

на, яке належить суб'єкту на праві власності, що є основним у суспільній практиці виникнення, 

функціонування та розвитку будь-якої економічної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання власності завжди знаходилося в центрі 

уваги дослідників соціально-економічних процесів. Його дослідженням займаються як вчені-

юристи, так і економісти. Не применшуючи внеску в дослідження даного питання вчених-

юристів, зупинимося на теоретичному надбанні вітчизняних і зрубіжних вчених-економістів, 

зокрема таких як: В.Д. Базилевич, О.В. Боброва, О.В. Бузгалін, А. Бурляй, В. Галунько, 

А.С. Гальчинський, Г.М. Григорян, С.А. Давимука, А.С. Дзера, Ю.Н. Дмитрієнко, Д.В. Довгерт, 

Р.І. Капелюшников, Д.І. Коваленко, Ю.М. Лачинов, К. Маркс, Ю.В. Ніколенко, Н.М. Ногінова, 

О.Й. Пасхавер, О.Д. Рябченко, В.М. Семененко, Г.Г. Харченко, М.В. Чечетов, А.А. Чухно 

О. Шпенґлер та ін. Окремі питання, присвячені специфіці відносин власності та відображенню 

їх в системі бухгалтерського обліку, розглядали: А.В. Бугайов, С.Л. Коротаєв, М.Ю. Медведєв, 

С.О. Миколаєва, М.Л. П'ятов, В.Я. Соколов, С.В. Шебек. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення особливостей відображен-

ня власності підприємства в системі бухгалтерського обліку та обґрунтування її зв'язку з акти-

вом балансу.  

Завдання дослідження полягають в обґрунтуванні відмінностей у визнання активів у націо-

нальних нормативних актах; виявленні розриву у методології бухгалтерського обліку та право-

вому інструментарії, а також виявленні складності використання спеціалізованої літератури з 

бухгалтерського обліку інших країн. 

Викладення основного матеріалу. Питання змістовного наповнення активу балансу на 

перший погляд тривіальне, проте сьогодні в національній обліковій практиці виникає значна 

кількість непорозумінь у формуванні відповіді на нього. 

Непорозуміння і неоднозначність обумовлені як мінімум трьома групами причин: 

1) концептуальною відмінністю, закладеною в національних нормативних актах, 2) розривом у 

розвитку методології бухгалтерського обліку та правового інструментарію, 3) складністю вико-

ристання спеціалізованої літератури з бухгалтерського обліку інших країн. 

1. Концептуальна відмінність, закладена в нормативних актах. Обґрунтування заявленої 

концептуальної відмінності, закладеної в нормативних актах України, було б неможливим без 

уточнення сутності поняття "майно" і його видів. Поняття "майно" – це фактично юридичне 

поняття, однак, похідні від нього (майнове становище, майновий потенціал) є невід'ємною час-

тиною мови економіки та активно використовуються в різних галузях економічної науки. По-

няття "майно" є невід'ємним від діяльності підприємства. Так, згідно з п. 4 ст. 62 Господар-

ського кодексу України (далі – ГК України) підприємство є юридичною особою, має відокрем-

лене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням 

та ідентифікаційним кодом. Майном відповідно до п. 1 ст. 139 ГК України визнається сукуп-

ність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне вира-

ження, вироблені або використовуються в діяльності суб'єктів господарювання і відображають-

ся в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'-

єктів. 

У той же час п. 1. ст. 66 ГК України визначено, що майно підприємства включає виробничі 

та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному ба-

лансі підприємства. Таким чином, законодавці основним критерієм визнання майна підприємс-

тва визначають факт відображення (невідображення) його в балансі. Враховуючи, що згідно ст. 

133 ГК України основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх 

господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права – право господар-

ського відання, право оперативного управління, а також інші речові права, передбачені Цивіль-
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ним Кодексом України (далі – ЦК України) – представляється логічним твердження, що в акти-

ві балансу підприємства відображається його власність, а точніше майно, що належить йому на 

праві власності, праві господарського відання, праві оперативного управління. 

Це твердження справедливе для бухгалтерського обліку в Україні дореформеної доби (до 

2000 р.). Так, наприклад, серед головних завдань бухгалтерського обліку, передбачених п. 6 Поло-

ження № 250 [17], визначено забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом 

майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і 

кошторисів. Справедливим є дане твердження і для сучасної облікової практики, прийнятої в Росій-

ській Федерації. Так, згідно з п. 1 ст. 1 Федерального закону "Про бухгалтерський облік" [24] бух-

галтерським обліком є упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошо-

вому вираженні про майно, зобов'язання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного 

і документального обліку всіх господарських операцій. При цьому серед об'єктів бухгалтерського 

обліку, названих у п. 2 ст. 1 Закону є майно підприємства. А до основних завдань бухгалтерського 

обліку п. 3 ст. 1 вищевказаного Закону віднесено формування повної і достовірної інформації про 

діяльність підприємства і його майновий стан. 

Згідно зі ст. 8 Федерального Закону "Про бухгалтерський облік" загальне правило бухгал-

терського обліку майна підприємства, виходячи з обсягу прав на нього, виглядає таким чином: 

необхідно оприбуткувати майно на баланс з моменту набуття права власності на нього і спису-

вати з балансу в момент втрати права власності на дане майно. Таким чином, за твердженням 

проф. М.Л. Пятова, у російській обліковій практиці в активі балансу відображається лише те 

майно, яке належить фірмі на праві власності. Майно, що перебуває у володінні або користу-

ванні фірми, відображається на позабалансових рахунках [21]. 

Викладене дозволяє стверджувати, що в системі бухгалтерського обліку України дорефор-

меної епохи і національної обліковій практиці Російської Федерації відображається власність 

підприємства, а точніше, майно, що належить суб'єкту господарювання на праві власності. 

Від описаного значно відрізняється сучасна національна облікова практика в Україні. Зок-

рема, при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності, складовою частиною 

якої є баланс, суб'єктам господарювання слід керуватися положеннями Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [4] (далі - Закон "Про бухгалтерський 

облік") і вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Згідно зі ст. 1 ЗУ "Про бухгалтерський облік" бухгалтерським обліком є процес виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про ді-

яльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Як бачи-

мо, об'єктом бухгалтерського обліку в Законі задекларовано досить широке поняття – діяль-

ність підприємства. При цьому не простежується чіткої відповіді на питання, що ж становить 

діяльність підприємства? Очевидно, в даному випадку слід керуватися загальним нормативним 

актом - ГК України, п. 1 ст. 3 якого визначено, що під господарською діяльністю розуміється 

діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготов-

лення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що 

мають цінову визначеність. Логічно було б припустити, що в ході здійснення господарської 

діяльності підприємства використовують майно, яке і повинно обліковуватися, проте, в жодно-

му нормативному акті, що регулює процес ведення та організації бухгалтерського обліку, згад-

ка про дане поняття відсутня. У той же час рядом нормативних актів передбачене існування 

поняття "активи". 

Згідно зі ст. 1 ЗУ "Про бухгалтерський облік", п. 3 П (С) БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-

вої звітності" [18] (далі – П (С) БО 1) та пп. 2 п. 1 ст. 14 Податкового кодексу України [16] (далі 

- ПК України) активами визнаються ресурси, контрольовані підприємством в результаті мину-

лих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у май-

бутньому. Разом з тим, пояснення, в чому полягає контроль, не знаходимо ні в одному норма-

тивному акті. 

Дотримання "принципу контролю" у визнанні ресурсів активами не є новацією для світової 

облікової практики і простежується в МСФЗ та нормативних актах, що регулюють ведення бу-

хгалтерського обліку в зарубіжних країнах (наприклад, Республіці Вірменія, Республіці Казах-

стан, Республіці Узбекистан). 
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У МСФЗ визначення поняття "актив" наведено у п. 49 Принципів складання та подання фі-

нансової звітності [7]: "активи (assets) - це ресурси, контрольовані компанією в результаті ми-

нулих подій, від яких компанія очікує отримання економічних вигід в майбутньому". З цього 

визначення випливають три принципових характеристики активу: 

контроль - активом вважається ресурс, контрольований підприємством; 

наявність події в минулому -– контроль встановлюється в результаті минулих подій; 

очікуваний приплив економічних вигод у майбутньому - передбачається, що ресурс буде 

приносити в подальшому економічні вигоди [23, с. 78-79]. 

Аналогічні підходи до сутності активів знаходимо в бухгалтерському законодавстві Респу-

бліки Вірменія, Республіки Казахстан та Республіці Узбекистан. Так, згідно зі ст. 6 Закону Рес-

публіки Вірменія "Про бухгалтерський облік" [2] активом є засіб, контрольований організацією 

як результат здійснених операцій (подій), від якого очікується приплив в організацію майбутніх 

економічних вигод. Законом Республіки Казахстан "Про бухгалтерський облік" [3] передбаче-

но, що "активи - ресурси, контрольовані індивідуальним підприємцем або організацією в ре-

зультаті минулих подій, від яких очікується отримання майбутніх економічних вигід" (ст. 13). 

Концептуальна основа для підготовки та подання фінансової звітності Республіки Узбекистан 

[8] розглядає активи як економічні ресурси, контрольовані суб'єктом, отримані в результаті по-

передньої діяльності, для того, щоб в майбутньому отримати від них дохід (пп. 1 п. 38). 

Аналізуючи трактування поняття "активи" в МСФЗ та національному обліковому законо-

давстві (табл. 1), приходимо до висновку, що зовнішня тотожність в трактуванні поняття "ак-

тив" і критеріях визнання є, однак, формальною – в сучасній обліковій практиці України не по-

одинокі випадки визнання об'єктів активами згідно наявності (відсутності) права власності, а не 

виходячи з задекларованого в Законі України "Про бухгалтерський облік" та П (С) БО 1 "прин-

ципу контролю". 
Таблиця 1 

Визначення поняття "актив" у національних нормативних актах,  

що регулюють ведення бухгалтерського обліку, і МСФЗ 

Ознака 
Нормативні акти України, що регулюють  

ведення бухгалтерського обліку 
МСФЗ 

Термін Активи - ресурси, контрольовані підприємством в 

результаті минулих подій, використання яких, як 

очікується, приведе до отримання економічних 

вигід у майбутньому [4, ст. 1; 18, п. 3] 

Актив - ресурс, контрольований суб’єктом 

господарювання в результаті минулих 

подій, від якого очікують одержання май-

бутніх економічних вигод суб’єктом гос-

подарювання [6] 

Критерії  

визнання 

1) оцінка активу може бути достовірно визначена; 

2) очікується отримання в майбутньому економіч-

них вигід, пов'язаних з його використанням 

1) актив має собівартість або вартість, яку 

можна достовірно визначити; 

2) існує ймовірність отримання суб'єктом 

господарювання майбутніх економічних 

вигод [6] 

Причиною такої ситуації може бути суттєва невідповідність вищевказаним нормативним 

актам, що регулюють ведення бухгалтерського обліку в Україні, норм Інструкції про застосу-

вання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій № 291 (далі - Інструкція № 291) [5]. Так, на рахунках класу 1 

узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на 

праві власності, отриманих на праві господарського ведення, на праві оперативного управління, 

отриманих у фінансовий лізинг, довірче управління чи за договором оренди цілісного майново-

го комплексу. Варто відзначити, що Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності підприємств та Інструкцією щодо його застосування [15], яка викори-

стовувалась до прийняття Інструкції № 291, також передбачена можливість відображення май-

на в системі рахунків бухгалтерського обліку, належного йому на праві власності: "рахунок 01" 

Основні засоби ", який призначений для узагальнення інформації про наявність і рух належних 

підприємству на правах власності основних засобів, що знаходяться в експлуатації, запасі, на 

консервації або зданих в оренду" [15]. 

Як бачимо, в основу відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку покла-

дені правові режими майна, визначені ГК України, що в той же час суперечить ЗУ "Про бухгал-

терський облік", П (С) БО 1, ПК України (рис. 1). 
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Однак, у ряді випадків Інструкцією № 291 передбачена можливість відображення необоро-

тних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням принципу контролю: 

"господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих 

субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до держав-

ної та / або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх во-

лодінні та / або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права державної чи комуналь-

ної власності, та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у про-

цесі приватизації (корпоратизації)". 
 

 Нормативні акти України 

ЗУ “Про бухгалтерський облік” П(С)БО 1 Інструкція № 291 

 

Контроль підприємством ресурсів 

ПКУ 

Право власності, право 

господарського ведення, право 

оперативного управління 

Характеристики, покладені в основу визнання активів 
  

 

Рис. 1. Характеристики активів в нормативних актах України 
 

Наведено невідповідність критеріїв, покладених в основу визнання активу, і можливості їх 

відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку, не є винятковою для України. Так, 

наприклад, Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії [9] розглядає активи 

як господарські засоби, контроль над якими організація отримала в результаті доконаних фак-

тів її господарської діяльності і які повинні принести їй економічні вигоди в майбутньому. В 

той же час основним критерієм віднесення до активів майна у ст. 8 Закону РФ "Про бухгалтер-

ський облік" [24] є наявність права власності на нього: "майно, що є власністю організації, вра-

ховується окремо від майна інших юридичних осіб, що знаходиться у даної організації". 

Викладене дозволяє стверджувати, що: 1) розробляючи Інструкцію № 291, ряд положень 

були перенесені розробниками попереднього нормативного акту; 2) положення ЗУ "Про бухга-

лтерський облік" та Інструкції № 291 належним чином не узгоджені, хоча часовий розрив в да-

тах набрання чинності відносно незначний; 3) положення Концептуальної основи та МСФЗ [7] 

в частині сутності і критеріїв визнання активів продубльовані в ЗУ "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність" без урахування національних особливостей і системи права; 4) з вве-

денням у 2004 р. в дію ГК та ЦК України не зроблено відповідних коригувань в ЗУ "Про бухга-

лтерський облік та фінансову звітність" та П(С)БО, що призвело до зазначених розбіжностей. 

Отже, залишаються відкритими питання: Як співвідноситься контроль підприємством ре-

сурсів, а також право власності (точніше такі його складові як право володіння, користування і 

розпорядження майном)? Чи мається на увазі під ресурсами, контрольованими підприємством, 

одночасно наявність у суб'єкта господарювання кожної з трьох складових права власності? Чи 

достатньою умовою для постановки на баланс конкретного виду майна є наявність хоча б одні-

єї зі складових права власності? 

Відповіді на сформульовані питання залишаються без уваги як законодавців, так і вчених-

юристів, які розробляють науково-практичні коментарі законодавчих актів. На законодавчому 

рівні спостерігаються поодинокі спроби дати відповіді на сформульовані вище запитання. Так, 

представники Міністерства фінансів України, роз'яснюючи національним суб'єктам господарю-

вання проблему ідентифікації контролю над активом, звертаються до критеріїв системи МСФЗ. 

Наприклад, у листі Мінфіну [10] дано таке визначення: "контрольованим підприємством вважа-

ється ресурс, вигоди від використання якого, як очікується, будуть надходити на підприємство, 

і підприємство має можливість обмежити доступ іншим до цих вигід" [20]. Як бачимо, спроба 

є, а відповіді немає. 

У свою чергу, вчені-економісти (бухгалтери) однозначно стверджують: контроль підпри-

ємством ресурсів і наявність права власності на них - це зовсім різні речі. Так, наприклад, ана-

лізуючи визначення активів, наведене в МСФЗ, М.Л. Пятов і С.А. Смирнова звертають увагу на 

те, що в самих Концептуальних засадах зазначено: "при визначенні існування активу право 

власності не є істотним, отже, наприклад, орендоване майно є активом, якщо підприємство ко-

нтролює вигоди, які передбачає одержати від цього майна" (п. 57 концептуальної основи скла-
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дання та подання фінансових звітів) [21]. При цьому вчені вважають, що "поняття контролю 

має значення ширше, ніж право власності", і тому при визначенні активів, так, як воно дано в 

МСФЗ, слід, скоріше, оперувати словом "управління", ніж "контроль". Так, наприклад, майно 

сторонніх організацій, що перебуває у організації - товарного складу на підставі укладених нею 

договорів зберігання, безумовно, контролюється нею, але аж ніяк не управляється і не служить 

фактором одержання доходів і прибутку ". 

Аналогічної позиції дотримуються і П.В. Чалюк, Л.Я. Швейкіна і Л.В. Чаплигіна, ствер-

джуючи, що контроль над активами та існування ймовірності отримання майбутніх економіч-

них вигод тісно пов'язані з правом власності на актив, але не обмежуються тільки ним. Так, не-

матеріальні активи, якими підприємство користується за договором операційної оренди, будуть 

відображені у балансі підприємства на рахунку 01 "Орендовані необоротні активи", а нематері-

альні активи, що надійшли за договором фінансової оренди, будуть визнані у складі власних 

активів підприємства і відображені на балансовому рахунку 12 "Нематеріальні активи". Такий 

підхід пояснюється дотриманням принципу превалювання сутності над формою. Так, у випадку 

фінансової оренди основні ризики і вигоди від використання активу переходять до орендаря 

незалежно від того, чи переходить право власності [25]. 

Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М. також підтримують викладену вище позицію: 

"головним критерієм відображення певних цінностей в активі балансу є те, що підприємство 

контролює вигоди, отримані від використання майна, і приймає ризики, пов'язані з активом. 

Разом з тим право власності не є істотним при визнанні активу в балансі" [11]. 

Абсолютно переконливим і логічним видається з цього приводу твердження 

проф. В.Я. Соколова: "принцип контролю полягає в тому, що майном підприємства слід вважа-

ти не те, що належить йому на правах власності, а те, чим воно може розпоряджатися і контро-

лювати. Згідно даного принципу питання про зарахування тих чи інших об'єктів до складу ак-

тивів підприємства або, навпаки, їх списання, вирішується не відповідно до їх формальної 

юридичної приналежності, а відповідно до намірів сторін щодо майбутнього даних об'єктів" 

[22, с. 36]. На думку В.Я. Соколова, в сучасному обліку контроль все далі відходить від власно-

сті: кошти, отримані в лізинг, вже капіталізуються, в проекті стоять капіталізація нерухомості, 

взятої в операційну оренду, і взятих в заставу цінностей. Більш того, продані активи не завжди 

підлягають списанню з балансу, але тільки в тому випадку, коли контроль над ними безповоро-

тно втрачений. Так, якщо компанія продає акції, що не котируються на біржі, третій стороні, 

яка за договором позбавлена права вільного продажу даних акцій, з одночасним укладенням 

договору зворотного свопу, то, оскільки в силу такого договору компанія зберігає контроль і 

ризики за даними акціям, а покупець позбавлений такого контролю, продавець не вправі спису-

вати продані акції з балансу [22, с. 123]. 

Ніколаєва С.А. і Шебек С. ставлять під сумнів той факт, чи завжди можна з достатнім сту-

пенем упевненості судити про наявність контролю і доцільно об'єктивний факт наявності ресу-

рсу ставити в залежність від суб'єктивної здатності забезпечити контроль за використанням да-

ного ресурсу [14, с. 39]. 

Однак, існують і діаметрально протилежні думки, з якими погодитися досить складно. Так, 

наприклад, розробники коментарів національних положень стандартів, аналізуючи наведену 

вище норму п. 3 П(С)БО 1, стверджують, що "для того, щоб ресурс став активом, підприємство 

повинно мати документ, що підтверджує право власності на нього" [19, c. 12]. 

З викладеного випливає дуже невтішний висновок: для переважної більшості бухгалтерів 

зазначені питання трансформуються в риторичні, а облікова інформація, сформована з ураху-

ванням їх професійного судження, стає фактично непорівняною, оскільки, ведучи бухгалтерсь-

кий облік, одні дотримуються принципу контролю, закладеного в ЗУ "Про бухгалтерський об-

лік" , П(С)БО 1, ПК України, а інші – наявності права власності, що випливає з положень ГК 

України та Інструкції 291. Причому, як одні так і інші діють у рамках чинного законодавства. 

Других до застосування права власності спонукає облікова практика, що склалась, (як показує 

аналіз періодичних спеціалізованих видань а також норм Методичних рекомендацій з обліку 

основних засобів [12] і запасів [13], такі об'єкти, як, наприклад, прийнята на переробку даваль-

ницька сировина, об'єкти основних засобів , прийняті в операційну оренду, прийняті товари на 

комісію, цінності, прийняті на відповідальне зберігання, відображаються на позабалансових 
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рахунках незважаючи на наявність закладеного в ЗУ "Про бухгалтерський облік" та П (С) БО 1 

"принципу контролю"). 

Розглянута ситуація призводить до значної кількості проблем, в інтерпретації облікової ін-

формації користувачами звітності; викладанні облікових і суміжних з ними навчальних дисци-

плін і т.д. 

2. Розрив у розвитку методології бухгалтерського обліку та правового інструментарію. В 

першу чергу він пояснюється диспозитивністю правових норм щодо моменту переходу права 

власності, який може варіювати в залежності від домовленості сторін, закріпленої умовами в 

господарських договорах. Згідно з ч. 1 ст. 334 ГК України право власності у набувача майна за 

договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або зако-

ном. Норма, закріплена в ч. 1 ст. 334 ЦК України, є диспозитивною, і саме вона дає можливість 

суб'єктам господарювання встановлювати момент переходу права власності, відмінний від пе-

редачі такого майна (наприклад, факт зарахування (списання) коштів). Враховуючи, що диспо-

зитивність правових норм щодо моменту переходу права власності широко використовується в 

господарській практиці суб'єктів, однак відсутні адекватні методики облікового відображення 

таких операцій, сумнівним є той факт, наскільки нестандартні умови договорів про відмінний 

від загального момент переходу права власності достовірно відображаються в системі бухгал-

терського обліку. 

3. Складність використання спеціалізованої літератури з бухгалтерського обліку інших 

країн. У кожній країні (навіть країнах, що належать до однієї системи права) є певні законодав-

чі особливості, тому використання спеціалізованої зарубіжної облікової літератури та її перек-

лад повинні бути здійснені з урахуванням специфіки господарського та бухгалтерського зако-

нодавства. На жаль, дослідники не завжди дотримуються цього і необґрунтовано переносять 

зарубіжний обліковий досвід в національні реалії, що призводить до спотворення інформації. 

Так, наприклад, згідно зі ст. 8 Федерального закону "Про бухгалтерський облік" [24] зага-

льне правило бухгалтерського обліку майна підприємства, виходячи з обсягу прав на нього, 

виглядає так: необхідно оприбуткувати майно на баланс з моменту набуття права власності на 

нього і списувати з балансу в момент втрати права власності на дане майно. Таким чином, в 

російській обліковій практиці в активі балансу відображається тільки майно, що належить фір-

мі на праві власності. Майно, що перебуває у володінні або користуванні фірми, відображаєть-

ся на позабалансових рахунках [21]. 

Враховуючи положення Закону РФ "Про бухгалтерський облік" не викликає жодних сумні-

вів коректності тверджень російських вчених-обліковців та аналітиків щодо того, що в активі 

балансу відображається власність (майно, що належить на праві власності) підприємства. Хоча 

"сліпе" наслідування і перенесення таких тверджень в національну облікову практику призво-

дить до низки негативних моментів і ще більше заплутує ситуацію щодо критерію, на основі 

наявності якого ресурси можуть бути відображені в системі бухгалтерського обліку суб'єктів 

господарювання України. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження критеріїв визнання ак-

тивів в національній обліковій практиці України дає підстави стверджувати: 

1. Сьогодні при формуванні відповіді на питання чи наводиться в балансі інформація про 

власність підприємства виникає значна кількість непорозумінь і неоднозначностей, обумовле-

них як мінімум: 1) концептуальною відмінністю, закладеною у нормативних актах, 2) розривом 

у розвитку методології бухгалтерського обліку та правового інструментарію, 3) складністю ви-

користання спеціалізованої літератури з бухгалтерського обліку інших країн. 

2. Концептуальна відмінність, закладена в нормативних актах, є причиною непорівняності 

облікової інформації, сформованої на основі професійного судження бухгалтерів, а також приз-

водить до значної кількості проблем в інтерпретації облікової інформації користувачами звіт-

ності; викладанні облікових і суміжних з ними навчальних дисциплін і т.д. 

3. Сумнівним є достовірність відображення в системі бухгалтерського обліку нестандарт-

них умов договорів про відмінний від загального момент переходу права власності, враховую-

чи відсутність адекватних методик їх облікового відображення. 

4. Вітчизняні дослідники не завжди при використанні та перекладі спеціалізованої зарубі-

жної літератури з бухгалтерського обліку та економічного аналізу враховують специфіку гос-

подарського та бухгалтерського законодавства країни-походження літературного джерела. Таке 
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"сліпе" наслідування і перенесення затвердження в національну облікову практику призводить 

до низки негативних моментів і ще більше заплутує ситуацію щодо критерію, на основі якого 

ресурси можуть бути відображені в системі бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання 

України. 

5. Враховуючи відсутність єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, відповідь 

на питання чи відображається власність в активі балансу підприємства може бути достовірно 

сформульована тільки після уточнення низки питань щодо особливостей ведення бухгалтер-

ського обліку на конкретному підприємстві. 

Отже, викладене яскраво свідчить про необхідність подальшого обґрунтування змістовного 

наповнення такої категорії бухгалтерського обліку як "активи", а також зміни методології бух-

галтерського обліку в країні, яка відповідає вимогам нормативних актів, що регулюють питання 

організації та ведення бухгалтерського обліку. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ ВІД ВІДКРИТОГО  

ДО ПІДЗЕМНОГО СПОСОБУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

Розглянуто необхідність використання комбінованих технологій для подальшої розробки залізорудних родо-

вищ. Наведено зарубіжний досвід застосування відкрито-підземного способу на окремих кар’єрах світу. 
 

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Сучасний стан вітчиз-

няної гірничодобувної галузі промисловості характеризується значними обсягами видобутку 

корисної копалини відкритим способом. Разом з тим, існують об'єктивні підстави прогнозувати 

в першій половині поточного століття більш широке використання комбінованих технологій 

для подальшої розробки залізорудних родовищ України, у тому числі Криворізького басейну. 

Приводом переходу на відкрито-підземний спосіб розробки покладів являються не тільки запа-

си під дном кар'єру, а і значні прикар'єрні запаси, розміщені близько до проектних границь від-

критих робіт. 

Добре відомо, що при збільшенні глибини кар'єрів суттєво зростають обсяги виймання роз-

кривних порід, у зв'язку з чим регулювання гірничих робіт лише зміною напрямку розвитку 

робіт виявляється малоефективним. За таких обставин обґрунтування раціонального в часі та 

просторі переходу від відкритого способу розвитку рудних родовищ до підземного дозволить в 

подальшому підвищити економічну ефективність гірничих робіт. У цьому аспекті представляє 

велику цікавість відпрацювання і проектування технологічних схем виїмки запасів підземним 

способом, розміщених за кінцевими границями кар'єрів. Зі збільшенням глибини видобування 

корисних копалин актуальною і складною проблемою являється розкриття і розробка родовищ 

на значно більших глибинах, ніж за раніше розробленими проектами, що підтверджується 

стабільним збільшенням в останній час поточних витрат гірничого виробництва, в першу чергу 

за рахунок підвищення вартості енергоресурсів, залучених у технологічний процес видобутку і 

переробки залізорудної сировини. В теперішній час гірничодобувні підприємства Кривбасу 

преставлені великою кількістю залізорудних кар’єрів та шахт, у тому числі 9 - з відкритим та 8 

- з підземним способом видобутку корисних копалин, (табл. 1) [1]. При майже рівнозначній 

кількості підприємств з відкритим та підземним видобутком загальна річна продуктивність на 

відкритих гірничих роботах більша в декілька разів. Однак, згідно з раніше затвердженими 

проектами розробки родовищ, максимальна глибина кар’єрів Криворізького регіону складає 

500-600 м. Порівнюючи дані, наведені в табл. 1, з проектними, кар’єрам залишилося 

відпрацювати в середньому 20-30 років за умови річного пониження гірничих робіт 10-15 м. 

Аналіз досліджень і публікацій. Характерною особливістю схем розкриття при розробці 

прикар'єрних запасів являється використання відпрацьованого простору кар'єру, що дозволяє 

не тільки скоротити термін їх розкриття, але і зменшити об'єми гірничо-підготовчих робіт. При 

цьому для наступної масштабної розробки залізорудних родовищ характерно поєднання похи-

лих (чи горизонтальних) допоміжних виробок, пройдених з бортів чи дна кар'єру, і вертикаль-

них стволів, які проходять з поверхні. В цьому випадку вертикальні стволи виконують основну 

функцію - підйому руди, а похилі виробки, пройдені із кар'єру, використовуються для спускан-

ня своїм ходом крупного самохідного обладнання, доставки матеріалів та інших цілей.  

                                                           

.  Темченко О.А., Вусик О.О., 2012 
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Таблиця 1 
Глибина гірничих робіт залізорудних підприємств Криворізького басейну 

Назва власників підприємства 
Видобувний ком-

плекс 
Глибина гірничих робіт, м 

Холдінг «Метінвест» 

ПАТ «Північний ГЗК» 

Ганнівський кар'єр 275 

Першотравневий 

кар'єр 
400 

ПАТ «Центральний ГЗК» 

Кар'єр №1 395 

Кар'єр №3 305 

Кар'єр №4 185 

Шахта «Ор-

джонікідзе» 
527 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» 

Інгулецький кар'єр 440 

ПАТ «Укррудпром» 
ВАТ «Південний ГЗК» 

Південний кар'єр 350 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

Кар'єр № 2-біс 225 

Кар'єр № 3 300 

Шахта ім. Артем-1 1135 

ПАТ «Евраз Суха Балка» 
Шахта «Ювілейна» 1260 

Шахта ім. Фрунзе 1135 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» 

Шахта «Батьківщи-

на» 
1315 

Шахта «Жовтнева» 1190 

Шахта ім. Леніна 1275 

Шахта «Гвардійсь-

ка» 
1270 

 

З табл. 2 [1] видно, що відпрацювання позаконтурних запасів кар’єрів комбінованим відк-

рито-підземним способом дає можливість подовжити роботу ГЗК ще на 25-50 років при визна-

ченій річній продуктивності гірничого підприємства.  
Таблиця 2 

Прогнозні показники позаконтурних запасів кар’єрів 

 

Видобувний комплекс (кар'-

єр) 

Орієнтовні запаси руди за контурами 

кар'єру, млн. т 

Орієнтовна річна продуктивність відкри-

то-підземного руднику, млн. т 

ПАТ «Північний ГЗК» 

Ганнівський кар’єр 340 5 

Першотравневий кар’єр 480 10 

ПАТ «Центральний ГЗК» 

Кар'єр №1 350 5 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» 

Інгулецький кар’єр 139 6 

ВАТ «Південний ГЗК» 

Південний кар'єр 600 10 
 

При необхідності річна продуктивність може бути збільшена в 2-3 рази із застосуванням 

нових, менш енергоємних систем розробки і раціональних схем розкриття та підготовки родо-

вищ, а також шляхом впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій. Враховуючи 

закордонний досвід необхідно зазначити, що для родовищ, які досягли глибин понад 500-600 м, 

характерне розкриття комплексом вертикальних стволів (3-5 і більше) в поєднанні з похилими 

чи спіральними з'їздами. З'їзди проходять як із дна кар'єру, так і з одного транспортного гори-

зонту на інший з метою забезпечення доступу самохідного обладнання в привибійний простір 

своїм ходом на кожний робочий горизонт. В якості прикладу можна навести кар’єри, які відп-

рацьовують родовища корисних копалин за допомогою комбінованих технологій - Фінш, Ко-

фіфонтейн (ПАР), Кідд Крік (Канада), Камото (Заїр). При цьому глибина кар'єру змінюється від 

300-400 до 500 м. Крім того, характерною особливістю розробки окремих родовищ є широке 

використання рудоспусків для перепуску і акумулювання руди на основних транспортних гори-
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зонтах, де руда перезавантажується на залізничний транспорт для доставки до стволів - Кіруна 

(Швеція), Кофіфонтейн (ПАР) та ін. [2]. 

У деяких випадках, при розробці потужних крутопадаючих родовищ, в комплексі з верти-

кальними використовуються похилі стволи, пройдені з поверхні (Фінш) чи з дна кар'єру (Чам-

біші) і обладнані конвейєрним підйомом. Тим не менше більш глибокі горизонти все одно роз-

криваються вертикальними стволами. Застосування конвейєрного стволу на руднику Фінш бу-

ло викликане тим, що з його допомогою першочергово транспортується руда глибоких кар'єрів 

(при відпрацюванні кар'єром ділянки з глибини 188 м до глибини 388 м). Похилий ствол прой-

дений з поверхні до глибини 290 м. При завершенні робіт в кар'єрі ствол використовується для 

транспортування руди [2]. 

Постановка задачі. Необхідно зазначити, що ефективність переходу на відкрито-

підземний спосіб розробки уточнюється переважно за граничним коефіцієнтом розкриття. Цей 

спосіб дає можливість обумовити подальший розвиток гірничодобувних виробництв і дозволяє 

обґрунтувати раціональні способи розкриття та системи розробки, що забезпечують стабільні 

умови діяльності вітчизняних підприємств без значних капітальних та експлуатаційних витрат. 

Викладення матеріалу та результати. Відомо, що економічні показники відкритих робіт 

залежать від капітальних витрат (витрати на підготовчі роботи, придбання і монтаж обладнання 

та ін.), експлуатаційних витрат (поточні витрати) і прибутку від реалізації (продажу) корисної 

копалини, що видобувається. Експлуатаційні витрати включають витрати на амортизацію, еле-

ктроенергію, матеріали тощо. Одними з ключових показників є також кількісна оцінка перемі-

щених об'ємів розкривних порід та досягнутий рівень коефіцієнту розкриву. 

Повна собівартість видобутої 1 т корисної копалини при відкритих роботах складається із 

собівартості власне корисної копалини і собівартості виймання пустих порід, що видаляють для 

видобування одиниці корисної копалини. Отже, повну собівартість видобування корисної ко-

палини можна представити у вигляді формули, грн/м3 [3] 

С = Сд + kСр,      (1) 

де Сд - собівартість видобування корисної копалини без врахування розкривних робіт, грн/м3; 

Ср - собівартість розкриву, грн./м3; k - коефіцієнт розкриву, м3/ м3. 

Із збільшенням глибини кар'єру об'єми пустих порід, що підлягає переміщенню, збільшу-

ються скоріше, ніж об'єми виймання корисної копалини. У зв'язку з цим, збільшуються витрати 

на розкривні роботи, а виходячи з цього і повна собівартість видобування корисної копалини. 

Настає момент, коли повна собівартість видобування корисної копалини зростає до допустимо-

го значення Спр за умов економічності відкритих робіт. При цьому коефіцієнт розкриву також 

зростає до максимально допустимої, граничної величини, грн./м3   

Спр = Сд + kгрСр.      (2) 

Граничний (чи економічно доцільний) коефіцієнт розкриття - це максимально допустимий 

коефіцієнт розкриття, при якому в даних умовах відкрита розробка родовища є економічно до-

цільною. Його визначають за формулою, м3/м3 

kгр = (Cпр – Сд) / Ср,     (3) 
де Спр - гранично допустима величина повної (з урахуванням розкриву) собівартості видобу-
вання корисної копалини, грн/м3; Сд  - собівартість видобування корисної копалини без враху-
вання розкривних робіт, грн./м3; Ср - собівартість розкриву, грн/м3. 

Як видно із формули (3), величина граничного коефіцієнту розкриву залежить від собівартості 
видобування корисної копалини і собівартості виймання пустих порід. При проектуванні (реконстру-
кції) гірничодобувного підприємства величину цих показників приймають по фактичним даним дію-
чих кар'єрів, гірничотехнічні умови яких аналогічні умовам кар'єру, який проектується. 

Визначення kгр здійснюється на основі порівняння відкритого і підземного способів розроб-
ки родовищ. В основу визначення граничного коефіцієнту розкриття приймається умова, що 
допустима повна (з урахуванням розкривних робіт) собівартість видобування корисної копали-
ни відкритим способом Спр не перевищує собівартість видобування цієї ж корисної копалини 
підземним способом Сп. 

Спр = Сп.      (4) 

Тоді граничний коефіцієнт, м3/м3  

kгр = (Сп - Сд)  / Ср.      (5) 
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Цей вираз широко використовується при проектуванні, однак він використовується лише за 

умови, що при підземному і відкритому способах розробки видобувається корисна копалина 

однакової якості. В іншому випадку граничний коефіцієнт визначають по собівартості концен-

трату, а не по собівартості руди. 

Величина собівартості концентрату із руд, видобутих підземним способом, є допустимою 

для собівартості концентрату із залізних руд, видобутих відкритим способом. 

Ск.в = Ск.п      (6) 

або  

1/ів (Спер. в+Сд+ kгрСр) = 1/іп (Спер. п+Сп),    (7) 

де ів, іп - вихід концентрату із руд, видобутих відкритим і підземним способами, частки оди-

ниць; Спер.в, Спер.п - собівартість переробки в концентрат руд, видобутих відкритим і підземним 

способами, грн/м3. 

З урахуванням зазначеного граничний коефіцієнт розкриву може бути розраховано, м3/м3 [3]  

kгр = ів/іп (Спер. п+Сп) – (Спер. в+Сд) / Св.    (8) 

Отже, ефективність підземно-відкритого способу розробки і різноманітних його варіантів 

при різній послідовності відпрацювання кар’єрних і рудничних покладів при різному ступені 

одночасної і спільної роботи кар’єру і руднику може бути визначена на основі методичного 

підходу, який враховує всі позитивні та негативні наслідки їх роботи. На основі аналізу загаль-

ної моделі відпрацювання всього родовища необхідно порівняти всі можливі варіанти співвід-

ношення запасів для відкритого і підземного способів, продуктивних потужностей кар’єру та 

руднику при різних варіантах послідовності розробки кар’єрного і рудничного полів, а також 

при різних системах підземної і відкритої розробки. 

Висновки. Отже, планування вчасного переходу від відкритого до підземного видобутку 

руд дозволить ефективно продовжити розробку залізорудних родовищ, що особливо актуально для 

глибоких кар'єрів Кривбасу, та повинно забезпечити підвищення кінцевих результатів виробничо-

господарської діяльності гірничодобувних підприємств. Для вирішення проблеми перспективного 

розвитку гірничих робіт на сучасних кар’єрах необхідно, насамперед, обґрунтувати раціональні спо-

соби розкриття та системи розробки, які дозволять успішно працювати вітчизняним підприємствам 

без значних капітальних та експлуатаційних витрат, враховуючи стійкі тенденції їх обмежених фінан-

сових можливостей. При цьому вимагають першочергового розгляду ряд важливих питань для ви-

значення доцільності подальшого видобутку корисних копалин в кар’єрі на значних глибинах (понад 

500 м), а саме обгрунтування оптимальних границь відкритих та підземних гірничих робіт, розроб-

лення малоопераційної технології видобутку корисних копалин, зменшення втрат та засмічення руди 

за рахунок удосконалення систем розробки окремих родовищ у відповідності до сучасних вимог, що 

висуваються до організації і планування гірничого виробництва в умовах невизначеності попиту 

на кінцеву залізорудну сировину. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
 

Висвітлено актуальність комплексної оцінки фінансової безпеки підприємств гірничо-металургійного комплек-

су в сьогоднішніх умовах світової фінансової кризи. Запропоновано методику якісної та кількісної оцінки фінансової 

безпеки підприємств. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. З переходом України 

до ринкових засад господарювання перед кожним суб'єктом підприємницької діяльності 

постала проблема фінансової безпеки підприємства. В умовах сьогоднішньої світової 

фінансової кризи ця проблема є ще більш гострою та актуальною.  

Незважаючи на останні роки успішного розвитку вітчизняної економіки, кількість підпри 

деним аналізом за період 2003-2012 років, дані якого наведено на рис. 1, простежується 

динаміка як зниження так і підвищення питомої ваги збиткових підприємств. Найменша частка 

збиткових підприємств була у 2007 році і становила 28,9%. Однак, починаючи з 2008 року, 

ситуація дещо погіршилась. У період з 2008 по 2012 роки спостерігається тенденція до 

збільшення підприємств, що зазнали збитків. Так, станом на січень-червень 2012 року питома 

вага збиткових підприємств складає 42,5%, що є дуже негативним показником. (рис. 1.). 

Останні тенденції в розвитку економіки, а також економічної науки [7, 8] доводять важливість 

та необхідність маркетингового інструментарію при оцінці фінансової безпеки підприємств. 

Отже, все це й обумовлює актуальність наукових робіт щодо фінансової безпеки підприємств з 

застосуванням маркетингового інструментарію. 

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогоднішній день дуже багато авторів приділяють увагу 

цій проблемі. Найбільш ґрунтовною працею з цього питання є робота, в якій фінансова безпека підп-

риємства трактується як кількісно та якісно детермінований рівень його фінансового стану, що забез-

печує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифіко-

ваних реальних та потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, параметри якого ви-

значаються на основі його фінансової філософії та створюють необхідні передумови фінансової підт-

римки його стійкого росту в звітному та перспективному періоді [4, с. 24]. Наведене визначення є ці-

кавим, але, на наш погляд, фінансову безпеку підприємства слід трактувати, як захищеність підпри-

ємства, його капіталу, персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, прав, позиції на ринках, імі-

джу і перспективи подальшого розвитку підприємства від негативного впливу сукупності фінансових 

внутрішніх і зовнішніх факторів [7].  
Рис. 1. Питома вага підприємств у загальній їх 

кількості, які одержали прибутки та збитки за 2003-2012 

рр., % 
 

Постановка завдання. На наш погляд, 

фінансова безпека підприємства містить у со-

бі такі складові: 

безпечний фінансовий стан підприємства; 

безпека на ринку цінних паперів; 

кредитна (боргова) безпека. 

Метою даної статті є розроблення 

методичних підходів щодо оцінки фінансової 

безпеки підприємства на засадах маркетин-

гового інструментарію. 

Для якісної та кількісної оцінки фінансової безпеки необхідно визначитися з методиками 

оцінки її складових [7]. 

Викладення матеріалу та результати. Першою складовою є безпечний фінансовий стан 

підприємства. 

                                                           

.  Турило А.М., Капітула С.В., Патицька О.В., 2012 
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За умов переходу економіки України до ринкових відносин та збільшення прав суб’єктів 

господарювання в галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та 

якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх фінансової стійкості, платоспромо-

жності та ліквідності. В оцінці фінансового стану підприємства платоспроможність є дуже ва-

жливою з позиції впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Щоб передбача-

ти і планувати цей вплив відділ маркетингу підприємства повинен проводити постійні компле-

ксні дослідження з позиції ціноутворення на всі види продукції, робіт та послуг. 

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-

господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів.  

Для такої комплексної оцінки фінансового стану підприємства нами пропонується викори-

стовувати наступну формулу 

nxfР
n

i
iФСБФС 

1

)( ,      (1) 

де n - кількість показників, за якими оцінюється фінансовий стан підприємства; )( iФС xf  - спів-

відношення фактичного значення i-го показника оцінки фінансового стану підприємства з його 

нормативним (або найкращим) значенням, яке визначається так 

 iФСiФСiФС нХфXxf )( ,     (2) 

де iФСфХ  - фактичне значення i-го показника оцінки фінансового стану підприємства; iФСнХ  - 

нормативне (або найкраще по галузі чи за минулі роки на даному підприємстві) значення i -го 

показника оцінки фінансового стану підприємства;  =1 у випадку, коли критерій оптимально-

сті для iтфХ  має вигляд 

maxiФСфХ ,     (3) 

 =-1 у випадку, коли критерій оптимальності для iтфХ  має вигляд 

miniФСфХ ,      (4) 

Критерій оптимальності для рівня безпеки фінансового стану підприємства запишеться так 

maxБФСР       (5) 

Наступна складова фінансової безпеки - безпека на ринку цінних паперів [5]. Розрахунок 

узагальнюючої оцінки безпеки на ринку цінних паперів PБРЦП здійснюється за допомогою 

мультиплікативних та адитивних моделей з урахуванням вагових коефіцієнтів 

),( ПБРЦП RСкfР  .     (6) 

Критерій оптимальності для даного показника запишеться так 

maxБРЦПР       (7) 

Комплексну оцінку фінансової безпеки підприємства авторами даного дослідження пропо-

нується проводити, зокрема, за допомогою мультиплікативних та адитивних моделей з ураху-

ванням вагових коефіцієнтів за наступною формулою 

),,( КрББРЦПБФСФБП РPРfР  .    (8) 

Критерій оптимальності для даного показника запишеться так 

maxФБПР .       (9) 

З цих позицій дослідження ринку цінних паперів є важливою ланкою роботи відділу мар-

кетингу підприємства. Сьогодні перед суспільством з особливою гостротою постала проблема 

світової фінансової кризи, яка суттєво впливає на гірничо-металургійний комплекс (ГМК) Ук-

раїни, основною проблемою якого є відсутність значних запасів міцності на більшості металур-

гійних підприємств. Безупинне зростання витрат на сировину, енергоресурси, устаткування та 

залізничні перевезення позбавило українських металургів останньої конкурентної переваги - 

порівняно невисоких цін.  

Україна посідає сьоме місце у світі з виробництва сталі. Лише на чорну металургію в Укра-

їні працює близько 350 підприємств. Це гірничо-збагачувальні комбінати, власне заводи з ви-

робництва металів, коксохімічні заводи та трубні заводи. Галузь дає 30 % усього виробництва, 

40 % валютних надходжень країни.  
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На сьогодні кризові явища в цій галузі мають суттєвий вплив на всю економіку України. Завдяки 

кризі зупинені програми модернізації на багатьох українських підприємствах гірничо-металургійного 

комплексу, зменшений попит на відповідних товарних ринках. Лише на початок жовтня 2012 р. в Ук-

раїні зупинилося порівняно багато сталеплавильних та прокатних потужностей, середньодобовий об-

сяг виробництва сталі суттєво зменшився у порівнянні з липневими показниками, склади метало-

трейдерів переповнені продукцією, яку ніхто не хочу купувати. 

Нинішнє падіння цін і обсягів продажу металургійної продукції прямо випливає з глобаль-

ної фінансової кризи, що вибухнула, та різкого вповільнення темпів світової економіки. Якщо 

падіння попиту на метал у США та ЄС спонукають до зниження цін, то зростаючі обсяги екс-

порту відносно дешевшої сталі з Китаю викликають загострення конкуренції на ринках Пів-

денно-Східної Азії, що ще більше посилює кризу у вітчизняному ГМК. 

На цьому етапі розвитку економіки України особливої актуальності набуває впровадження 

маркетингового інструментарію при забезпеченні фінансової безпеки підприємств гірничо-

металургійного комплексу України. 
Таблиця 1 

 

Розрахунок показників оцінки фінансового стану гірничо-збагачувального комбінату 

Показник 
Роки 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Майновий стан     

1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів   0,547 0,599 0,595 0,564 

1.2. Коефіцієнт оновлення основних 

засобів   

0,052 0,059 0,110 0,145 

1.3. Коефіцієнт вибуття основних засо-

бів  

0,122 0,162 0,025 0,009 

 Ліквідність     

2.1. Коефіцієнт покриття  0,772 0,736 1,126 1,820 

2.1. Коефіцієнт покриття  0,772 0,736 1,126 1,820 

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності  0,586 0,385 0,675 1,059 

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності   0,003 0,008 0,004 0,001 

2.4. Чистий оборотний капітал, тис. 

грн.  

-155424,0 -145740,0 93743,0 384152,0 

 Платоспроможність     

3.1. Коефіцієнт платоспроможності (ав-

тономії)   

0,518 0,520 0,564 0,748 

3.2. Коефіцієнт фінансування   0,931 0,923 0,772 0,337 

3.3. Коефіцієнт забезпеченості власни-

ми оборотними засобами   

-0,228 -0,264 0,126 0,820 

3.4. Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу  

-0,190 -0,198 0,082 0,232 

 Ділова активність     

4.1. Коефіцієнт оборотності активів   0,803 0,970 1,193 0,985 

4.2. Коефіцієнт оборотності кредитор-

ської заборгованості   

3,579 3,911 4,858 5,129 

4.3. Коефіцієнт оборотності дебіторсь-

кої заборгованості   

2,153 2,779 4,087 3,265 

4.4. Коефіцієнт оборотності матеріаль-

них запасів   

7,214 7,605 5,808 4,937 

4.5. Коефіцієнт оборотності основних 

засобів   

0,594 0,751 1,070 0,963 

4.6. Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу    

1,448 1,873 2,187 1,490 

 Рентабельність     

5.1. Коефіцієнт рентабельності активів    0,010 0,011 0,167 0,089 

5.2. Коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу   

0,018 0,021 0,307 0,134 

5.3. Коефіцієнт рентабельності діяльно-

сті   

0,013 0,011 0,140 0,090 

5.4. Коефіцієнт рентабельності продук-

ції   

0,128 0,135 0,279 0,164 

 

Як відомо, маркетинг - це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на 

виявлення і задоволення потреб споживачів у його продукції (послугах) через продаж її на рин-
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ку з метою одержання прибутку. Одним з принципів маркетингу є гнучке реагування виробни-

цтва на зміну потреб ринку. Саме таке реагування є, на нашу думку, однією з передумов під-

вищення рівня фінансової безпеки підприємства зокрема та підвищення ефективності його дія-

льності взагалі. 

Також дуже актуальним та корисливим є широке застосування при оцінці фінансової без-

пеки підприємства відповідного математичного апарату маркетингового інструментарію, а саме 

економіко-математичних методів. Найбільш доцільними, на нашу думку, при вирішенні даної 

проблеми є такі широковідомі методи [6]: 

статистичні методи оброблення даних; 

статистичний аналіз (розрахунок середніх оцінок і розміру помилок, узагальнення отрима-

них результатів на всю сукупність, аналіз зв'язків, прогнозування подій шляхом аналізу часових 

рядів); 

багатомірні методи: факторний і кластерний аналіз, в основі яких - численні взаємопов'яза-

ні зміни, наприклад, встановлення обсягів товару залежно від його якості, ціни, конкуренто-

спроможності; 

регресійний та кореляційний методи, що використовуються для встановлення взаємозв'яз-

ків груп змінних (ціни, обсяги продажу і прибутків); 

імітаційні методи, коли змінні, що впливають на ситуацію, не підлягають визначенню за 

допомогою аналітичних методів; 

методи статистичної теорії прийняття рішень (теорія ігор, теорія масового обслуговування, 

схоластичне програмування). Ці методи використовуються для прогнозування ринкової частки, 

ставлення споживачів до торговельної марки тощо; 

детерміновані методи дослідження операцій (лінійне та нелінійне програмування). Найчас-

тіше застосовуються для пошуку оптимальних рішень цінової еластичності попиту у маркетин-

говій діяльності; 

гібридні методи, які об'єднують детерміновані та ймовірні (схоластичні) характеристики, 

наприклад, динамічне та евристичне програмування використовується для дослідження про-

блем товаропросування. 

За запропонованою методикою проведено оцінку фінансової безпеки одного з провідних 

гірничо-збагачувальних комбінатів України. 
 

На підставі цих даних розраховані частинні показники фінансової безпеки даного ГЗК за 

розробленою в роботі методикою (табл. 2). 
Таблиця 2 

 

Розрахунок частинних показників фінансової безпеки гірничо-збагачувального комбінату 
 

Показник 

Показники Частинні показники 

середнє 

значен-

ня 

Дисперсія 

середньо-

квадратичне 

відхилення 

коефіці-

єнт варі-

ації 

1-й 

рік 

2-й 

рік 

3-й 

рік 

4-й 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Коефіцієнт зносу 

основних засобів   0,580 0,001 0,025 0,043 1,094 1,000 1,006 1,060 

1.2. Коефіцієнт онов-

лення основних засо-

бів  
0,092 0,002 0,044 0,482 0,356 0,408 0,760 1,000 

1.3. Коефіцієнт ви-

буття основних засо-

бів  

0,079 0,006 0,074 0,936 0,749 1,000 0,155 0,053 

2.1. Коефіцієнт пок-

риття  
0,878 0,253 0,503 0,451 0,424 0,405 0,619 1,000 

2.2. Коефіцієнт шви-

дкої ліквідності  
0,549 0,080 0,282 0,417 0,554 0,364 0,638 1,000 

2.3. Коефіцієнт абсо-

лютної ліквідності   0,005 0,000 0,003 0,730 0,351 1,000 0,544 0,131 

2.4. Чистий оборот-

ний капітал, тис. грн.  -69140,3 64649604979,6 254262,9 5,755 -0,405 -0,379 0,244 1,000 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3.1. Коефіцієнт пла-

тоспроможності (ав-

тономії)   
0,588 0,012 0,109 0,186 0,692 0,695 0,754 1,000 

3.2. Коефіцієнт фі-

нансування   0,741 0,078 0,279 0,377 0,992 1,000 1,196 2,743 

3.3. Коефіцієнт за-

безпеченості власни-

ми оборотними засо-

бами   

0,114 0,253 0,503 4,427 0,865 1,000 -0,479 -3,107 

3.4. Коефіцієнт мане-

вреності власного 

капіталу  

-0,019 0,045 0,212 -11,364 -0,819 -0,854 0,352 1,000 

4.1. Коефіцієнт обо-

ротності активів   0,988 0,026 0,160 0,162 0,673 0,813 1,000 0,825 

4.2. Коефіцієнт обо-

ротності кредиторсь-

кої заборгованості   
4,369 0,550 0,742 0,170 0,698 0,763 0,947 1,000 

4.3. Коефіцієнт обо-

ротності дебіторської 

заборгованості   
3,071 0,666 0,816 0,266 0,527 0,680 1,000 0,799 

4.4. Коефіцієнт обо-

ротності матеріаль-

них запасів   
6,391 1,536 1,239 0,194 0,949 1,000 0,764 0,649 

4.5. Коефіцієнт обо-

ротності основних 

засобів   
0,844 0,046 0,213 0,253 0,555 0,702 1,000 0,900 

4.6. Коефіцієнт обо-

ротності власного 

капіталу    
1,750 0,122 0,349 0,199 0,662 0,857 1,000 0,681 

5.1. Коефіцієнт рен-

табельності активів    
0,069 0,006 0,075 1,083 0,061 0,064 1,000 0,532 

5.2. Коефіцієнт рен-

табельності власного 

капіталу   

0,120 0,018 0,136 1,131 0,060 0,068 1,000 0,437 

5.3. Коефіцієнт рен-

табельності діяльнос-

ті   

0,064 0,004 0,063 0,992 0,091 0,079 1,000 0,642 

5.4. Коефіцієнт рен-

табельності продук-

ції   

0,176 0,005 0,070 0,396 0,459 0,485 1,000 0,588 

Після цього обчислюються вихідні дані для оцінки фінансової безпеки підприємства (табл. 3). 
 

Таблиця 3  
 

Обчислення вихідних даних для оцінки фінансової безпеки гірничо-збагачувального комбінату 

 

Показники 
Роки 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Забезпечення оборотних коштів власним капіталом 0,558 0,600 0,660 0,600 

Покриття оборотних активів кредиторською заборгованістю 0,387 0,434 0,505 0,407 

Кредитовіддача короткотермінової заборгованості  7,998 8,516 7,813 7,293 

Прибутковоємкість підприємства 0,011 0,009 0,118 0,075 

Рентабельність власного капіталу 0,018 0,021 0,307 0,134 

На підставі всіх наведених даних, маємо наступні значення рівнів фінансової безпеки гір-

ничо-збагачувального комбінату (табл. 4). 
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Таблиця 4  
 

Рівень фінансової безпеки гірничо-збагачувального комбінату 

Показник 
Роки 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Рівень фінансової безпеки  0,517 0,598 0,897 0,862 

 

Отже, проведені розрахунки свідчать про значні коливання показника рівня фінансової 

безпеки комбінату, що досліджувався.  

Розроблена методика якісної та кількісної оцінки фінансової безпеки підприємства на заса-

дах маркетингового інструментарію є актуальною для вітчизняних суб’єктів підприємницької 

діяльності, її застосування стане чинником підвищення ефективності їх господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ  

В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ДЕРЖАВНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

У статті досліджено сучасний стан операцій з земельними ділянками в Україні, визначена специфіка їх відо-

браження в бухгалтерському обліку як права власності та права користування земельної ділянки.  
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Земельні ресурси - 
один із найважливіших компонентів природного середовища, які використовуються для вироб-
ництва матеріальних благ. Земля, завдячуючи своєму багатоцільовому використанню, є голов-
ним засобом виробництва у сільськогосподарському і лісовому господарстві та просторово-
територіальним базисом розміщення і розвитку продуктивних сил і місцем розселення людей.  

Операції з земельними ділянками є доволі молодим об’єктом бухгалтерського обліку, який 
виник після затвердження Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Хоча, починаючи з 
1995 року, Указами Президента України  від 12.07.1995 №609/95, від 19.01.1999р № 32/99, від 
29.12.1999р №1626/99, від 04.02.2000р №168/2000 дозволялось передавати земельні ділянки у 
приватну власність через викуп юридичним особам і підприємцям. На сьогодні операції з земе-
льними ділянками є досить різноплановими (за виключенням земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва): купівля-
продаж; обмін; передача у спадщину; застава; дарування та інші цивільно-правові угоди.  

Отже, в сучасних умовах питання правильності відображення в обліку операцій з земель-
ними ділянками набуває великого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку земельних ділянок розглядало-
ся в наукових дослідженнях таких вчених як Н.М. Ткаченко, В.М. Жука, Ю.С, Бездушної, І На-
зарбаєвої, А. Риндя, М. Климовська, Л.І. Антіпова, Ф.Ф. Бутинець,  Б.С. Гузар, А.Є. Данкевич, 
М.Я. Дем’яненко, С.І. Дерев’янко, В.А. Дерій, Джога Р.Т., В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, В.Г.Лінник, 
О.О. Петрова, П.Т. Саблук, Л.К. Сук, А.М. Третяк, В.М. Трегобчук, В.П. Ярмоленко та інших 
вчених. В роботах І. Назарбаєвої та М. Климовської було визначено, що особливість земельних 
ділянок як об’єкту бухгалтерського обліку проявляється, з одного боку, в залежності від право-
вого статусу, а саме права власності та права користування, а з іншого - з існуванням трьох 
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груп об’єктів обліку: земельні ділянки, як такі, право користування земельною ділянкою та ка-
пітальні витрати на поліпшення земельної ділянки. Зокрема, у своїх дослідженнях Б.С. Гузар 
визначає місце земельної ділянки у складі основних засобів підприємства та у структурі рахун-
ків бухгалтерського обліку. У публікаціях С.І. Дерев’янко подаються практичні рекомендації 
аналітичного обліку земель через реєстрацію усієї інформації про основний засіб - ‘‘земельна 
ділянка’’ в Інвентарних картках.   

Земельні відносини, операції з земельними ділянками завжди викликали великий інтерес та 

полеміку. В значній мірі це пояснюється розбіжностями, що проявляються через різнопланове 

тлумачення можливості проведення операцій в різних законодавчо-нормативних актах для під-

приємств з різними організаційно-правовими формами власності. Також заслуговує уваги дос-

лідження питання проведення цих операцій з точки зору оподаткування, постановки на облік та 

інші. 

Постановка завдання. Автори вважають за необхідне визначити мету дослідження в даній 

роботі як дослідження можливості проведення різнопланових операцій з земельними ділянка-

ми, спираючись на трактування проведення цих операцій в законодавчо-нормативних актах з 

урахуванням пояснень відповідних установ. 

Викладення матеріалу та результати. З метою регулювання земельних відносин, управ-

ління земельними ресурсами, організацією раціонального використання та охорони земель, 

проведення оцінки землі, справлянні плати за землю в Україні введено в дію Закон України 

«Про Державний земельний кадастр». Державний земельний кадастр - єдина державна геоін-

формаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, 

їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну харак-

теристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Виконання 

цього Закону вимагає від суб’єктів господарювання проведення операцій по державній реєст-

рації земельної ділянки, на якій суб’єкт господарювання веде свою фінансово-господарську 

діяльність. 

Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності. Право 

власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, Земельного 

Кодексу України, а також інших законів, що видаються відповідно до них.  

Право власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними 

ділянками [1]. 

Суб’єктами права власності на землю є: громадяни та юридичні особи - на землі приватної 

власності; територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи міс-

цевого самоврядування, - на землі комунальної власності; держава, яка реалізує це право через 

відповідні органи державної влади - на землі державної влади. [1]. 

Право користування землею включає право постійного користування земельною ділянкою 

та право оренди земельної ділянки. 

Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування 

земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення 

строку. Отже, право постійного користування, на відміну від права власності, виключає право 

розпоряджатися землею. 

Таке право набувають: підприємства, установи та організації, що належать до державних та 

комунальної власності. 

Варто відмітити, що право постійного користування не може бути надано підприємствам, 

які мають форму власності, відмінну від державної та комунальної. Виключення складають 

підприємства, які отримали Державні акти на постійне користування земельними ділянками до 

введення в дію відповідного акту. Так, Вищий Арбітражний суд признав таке право і визнав 

діючими Державні акти на постійне користування земельними ділянками, що були надані гір-

ничо-збагачувальним комбінатам Криворізького басейну. 

Загалом, підприємства, які організовані як приватні та державні підприємства, які ведуть 

комерційну діяльність, мають право, за згодою засновників, викупити (для приватних підпри-

ємств) чи отримати безкоштовно (для державних чи комунальних підприємств), земельну ділянку. 

У такому випадку облік вартості земельної ділянки ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні за-

соби» за рахунком 10 «Основні засоби» за субрахунком 101 «Земельні ділянки». З дебетом субра-

хунку 101 відображається надходження земельних ділянок на баланс підприємства.  Витрати на 
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придбання земельних ділянок відображаються за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Після 

відображення за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Облік ведеться за первинною вартіс-

тю, при формування якої включаються: державне мито, витрати на проведення процедури привати-

зації (передачі в постійне користування), плата за видачу державного акту про право власності на 

земельну ділянку (право постійного користування земельною ділянкою). 

Вартість землі досить висока і отримання земельної ділянки в якості основних засобів ви-

магає значних фінансових витрат. тому державному чи комунальному підприємству необхідно 

вирішити таку собі дилему: чи купувати землю, чи отримати право постійного користування. 

Введення в господарських оборот землі як основних засобів має відповідні переваги, а саме, 

вартість земельної ділянки може бути внесена до статутного фонду підприємства, може висту-

пати в якості застави, при отриманні кредиту. У той час як право користування земельною ді-

лянкою державної або комунальної власності не може бути відчужено її землекористувачем 

іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу [1 ст. 102-1, п.30].  

Право постійного користування відноситься до необоротних (нематеріальних) активів згід-

но ПСБО №8 , для проведення операцій з обліку використовується рахунок 12 «Нематеріальні 

активи» за субрахунком 122 «Права користування майном». Право постійного користування 

земельною ділянкою відображається в складі додаткового капіталу за субрахунком 424 «Безо-

платно одержані необоротні активи». Кореспонденція рахунків наведена в табл. 1  
Таблиця 1  

Кореспонденція рахунків з відображення прав користування земельними ділянками 

(у складі нематеріальних активів) 

 

Зміст господарської  

операції 
Кореспонденція рахунків Оцінка земельної  

ділянки Дт Кт 
Відображено право кори-

стування земельною ді-

лянкою, що передано 

безкоштовно 

154 - Придбання (створення) нема-

теріальних активів» відобража-

ються витрати підприємства на 

придбання  або створення власни-

ми силами активів, що облікову-

ються на рахунку 12 «Нематеріа-

льні активи» 

424 – «Безоплатно 

одержані необорот-

ні активи відобра-

жається вартість 

необоротних акти-

вів, безоплатно 

одержаних підпри-

ємством від інших 

осіб 

Справедлива вартість 

Відображено витрати, 

пов’язані з державною 

реєстрацію прав на земе-

льну ділянку 

154 685 - “Розрахунки з 

іншими кредитора-

ми” ведеться облік 

операцій, які не 

передбачені для 

обліку на інших 

субрахунках рахун-

ку 68 

Фактична сума понесе-

них витрат 

Відображено право кори-

стування земельною ді-

лянкою у складі немате-

ріальних активів 

122 - «Права користування май-

ном» ведеться облік наявності прав 

користування майном (право кори-

стування земельною ділянкою, 

право користування будівлею, 

право на оренду приміщень тощо) 

154 Справедлива вартість з 

урахуванням витрат 

(п.2) 

 

Вартість цього права визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, май-

нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Згідно цьому Закону для відображен-

ня вартості земельних ділянок та права постійного користування земельними ділянками в бух-

галтерському обліку, обов’язково має бути проведена експертна грошова оцінка цих земель. 

Проведення цієї оцінки регламентується Методикою експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. 

Отже, при отримані державним,комунальним підприємством чи бюджетною установою, 

Державного акту на постійне користування земельною ділянкою, вартість цієї земельної ділян-

ки визначається як справедлива (ринкова).  

В пункті 10 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»  вказано, що придбані (створені) нематеріа-

льні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.  
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Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вар-

тість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення 

(стандарту). В п. 11 вказується,що первісна вартість придбаного нематеріального активу скла-

дається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих 

податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його 

придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. 

В п. 19 відповідного Положення дається роз’яснення, відповідно переоцінки за справедливою 

вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.  

На сьогодні активного ринку стосовно права постійного користування земельною ділянкою 

не існує. І оскільки це є правом підприємства чи організації здійснювати цю переоцінку, то як 

правило, переоцінка не відбувається. Для проведення переоцінки земельної ділянки необхідно 

звернутися до відповідної організації, яка має право ведення оціночної діяльності. Це призво-

дить до додаткових фінансових витрат.  

Але варто відмітити, що оцінна вартість, яка вказується у Звіті про визначення ринкової 

вартості земельної ділянки, дійсна в межах 1 року. Отже, після закінчення строку дії Звіту, вар-

тість, за якою було обліковано право постійного користування, не є ринковою.  

Права користування земельною ділянкою та вартість земельної ділянки  відповідно п. 

145.1.7 не підлягає амортизації. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фік-

сують факти здійснення таких господарських операцій та які для підтвердження фактів здійс-

нення господарських операцій повинні містити обов’язкові реквізити, визначені цим Законом. 

Порядок відображення в обліку операцій з надходження, збереження і використання земе-

льних ділянок визначено пунктами 2.3 і 2.6 Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних 

установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64. Відпо-

відно до пункту 2.6 цієї Інструкції земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, 

якими посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійного користування 

та встановлюються площа та вартість переданих земельних ділянок. 

 Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку його засто-

сування, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 [5], зем-

ля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у 

тому числі здана в оренду обліковується на субрахунку бухгалтерського обліку 101 «Земельні 

ділянки». Але вказаний в інструкції субрахунок дозволяє обліковувати земельні ділянки як ос-

новні фонди, в той час, як право постійного користування є нематеріальним активом, яке варто 

було б, і вірніше, виходячи з економічного змісту визначення цього права, обліковувати 

Інструкція [5] дає пояснення , пункт 1.2 та п.1.3, що бухгалтерський облік необоротних активів 

повинен забезпечити правильне документарне оформлення та своєчасне відображення в регістрах 

бухгалтерського обліку надходження, переміщення, вибуття всіх необоротних активів, які належать 

установі, в тому числі і здані в оренду. У складі необоротних активів обліковуються: земельні діля-

нки, капітальні витрати … права користування природними ресурсами і т.д. 

На думку авторів, облік права постійного користування було більш коректно вести за раху-

нком 12 «Нематеріальні активи»,субрахунок 121. Окрім того, з урахуванням вимог Земельного 

кодексу України, установа, чи підприємство, якій надано земельну ділянку у постійне користу-

вання, не має право передавати земельну ділянку, чи її частину в оренду. Тому запис в Інструк-

ції [5], слід відкоригувати, а саме дати пояснення стосовно права постійного користування зе-

мельною ділянкою та операцій, які має право проводити установа  

Відповідно до статті 9 розділу 1 «Загальні положення» Податкового кодексу України (далі 

- Кодекс) плата за землю належить до загальнодержавних податків і зборів, які є обов'язковими 

до сплати на усій території України, і в повному обсязі зараховується до місцевого бюджету за 

місцем розташування земельної ділянки [3]. 

Згідно з п. 14.1.147 ст. 14 ПК плата за землю об'єднує в собі два обов'язкові платежі - земе-

льний податок та орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності. 

Земельний податок - це обов'язковий платіж, який справляється з власників земельних ді-

лянок та земельних часток (паїв), а також з постійних землекористувачів, а орендна плата за 
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земельні ділянки державної та комунальної власності (далі - орендна плата) - обов'язковий пла-

тіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. 

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а 

також землекористувачі, а орендної плати - орендарі земельних ділянок. 

Відмінність землекористувача від власника земельної ділянки полягає у самій сутності 

права власності як такого. Власник має право володіти, користуватись та розпоряджуватись 

належною йому земельною ділянкою, а землекористувач лише володіти та користуватись. Роз-

порядження притаманне лише власнику земельної ділянки. 

Отже, власники земельних ділянок та землекористувачі, яким земельні ділянки надані у по-

стійне користування, є платниками земельного податку, а орендарі земельних ділянок держав-

ної та комунальної власності є платниками орендної плати за землю. 

Маючи землю в постійному користуванні, підприємство чи установа не можуть вільно роз-

поряджатися ними, самостійно здавати в оренду, дозволяти забудову іншим особам. Але, варто 

відмітити, що характерною рисою сьогодення є надання в оренду будівель чи споруд, які є вла-

сністю таких підприємств чи установ. І, тоді варто звернути увагу на ст.796 та ст. 797 Цивіль-

ного кодексу України, де вказано, що одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної 

споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на 

якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до буді-

влі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. Плата, яка справляється з 

наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за ко-

ристування нею і плати за користування земельною ділянкою [3, ст. 797]. Для визначення суми 

плати за користування земельною ділянкою необхідно мати відповідний розмір частини земе-

льної ділянки, яка передається в користування разом з правом найму на будівлі чи споруди. 

Отже, суперечність, яка виникає при трактуванні положень Земельного кодексу та Цивільного 

кодексу з питань проведення операцій з земельними ділянками для підприємств, організацій та 

установ, яким земельні ділянки надані як право постійного користування земельними ділянка-

ми, має бути вирішена через узгодження положень цих документів.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Неузгодженість ряду положень Земель-

ного та Цивільних кодексів порушує правильність документарного оформлення та своєчасного 

відображення в регістрах бухгалтерського обліку операцій з земельними ділянками підпри-

ємств державної та комунальної форми власності. 

Ведення обліку права постійного користування земельною ділянкою для бюджетних уста-

нов варто було б вести на рахунку 12, субрахунок 121, що буде відповідати більш точній трак-

товці економічної сутності права користування земельною ділянкою, а саме як нематеріальної 

складової необоротних активів установи 

Список літератури 

1. Земельний кодекс України. Закон від 25.10.2001  №2768-ІІІ, поточна редакція від 09.12.2012р // 

http://zakon2.rada.gov.ua. 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №8 Нематеріальні активи. 

3. Податковий кодекс України //kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukrainy. 

4. Цивільний кодекс України // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

5. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ. Державне 

казначейство; Наказ, Інструкція від 17.07.2000 № 64. 

Рукопис подано до редакції 12.04.12 

УДК 658.5 

О.Г. РЯБИКІНА., асистент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
 

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ 
 

Розглянуто питання необхідності розроблення стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних ком-

бінатів Кривбасу з метою досягнення ними технологічної конкурентоспроможності на основі удосконалення управ-

ління техніко-технологічною базою з урахуванням нових, обґрунтованих імперативів розвитку. 
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Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Зростаючий вплив техно-

логічних перетворень на формування конкурентних переваг і ефективність зовнішньоекономічної 

діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) доводить, що головною метою управління їх-

ньою техніко-технологічною базою (ТТБ) є досягнення технологічної конкурентоспроможності. 

Поява терміну «технологічна конкурентоспроможність» у економічній літературі пов’язана зі зрос-

танням ролі технологічних перетворень у формуванні конкурентних переваг суб'єктів світового 

ринку, до яких відносяться і ГЗК Кривбасу. Однак, розуміння сутності цього поняття, його змісту, 

особливостей та механізму формування ще знаходиться на стадії розроблення. Це спричиняє різні 

підходи та тлумачення, нетотожність оцінок окремих базових положень. 

Аналіз досліджень та публікацій. Критичний огляд теоретичних основ забезпечення тех-

нологічної конкурентоспроможності підприємства дав підстави дійти наступних висновків: 

сучасний етап розвитку теорії та практики управління ТТБ підприємства характеризується 

відсутністю розробки концептуальних засад забезпечення технологічної конкурентоспромож-

ності та її дослідженням переважно на макроекономічному рівні; 

у більшості досліджень структурно-логічна послідовність процесу управління ТТБ підпри-

ємства взагалі не формалізується, і тільки із логічного викладення матеріалу можна зробити 

висновки стосовно зв'язків між окремими етапами процесу управління формуванням і розвит-

ком ТТБ та забезпеченням технологічної конкурентоспроможності; 

відсутність спрямованості на забезпечення технологічної конкурентоспроможності у про-

цесі управління ТТБ підприємства позначається на формуванні цілей управління, що зорієнто-

вані на поточне розв’язання проблем формування та розвитку ТТБ без врахування стратегічних 

орієнтирів. 

Постановка завдання. Враховуючи недостатню розробленість теоретичних засад управ-

ління формуванням та розвитком ТТБ підприємства, а також відсутність стратегічних аспектів 

його забезпечення, необхідно обґрунтувати стратегію технологічного розвитку ТТБ в контексті 

забезпечення технологічної конкурентоспроможності ГЗК. 

Викладення матеріалу та результати З позиції стратегічного підходу забезпечення тех-

нологічної конкурентоспроможності підприємства трактується нами як процес формування те-

хніко-технологічних переваг підприємства, що розробляється відповідно до його внутрішніх 

можливостей, параметрів зовнішнього середовища, вартісних, якісних і часових характеристик 

сучасного виробництва. На підставі вищезазначеного, удосконалення механізму управління 

формуванням та розвитком ТТБ ГЗК, на нашу думку, можливе в контексті обґрунтованої стра-

тегії технологічного розвитку підприємства, яка являє собою ядро процесу управління його те-

хнологічною конкурентоспроможністю [1]. 

Стратегія технологічного розвитку підприємства відноситься до так званих функціональ-

них стратегій. Вона є однією з форм конкурентної стратегії підприємства і визначає орієнтацію 

підприємства на технологічні інновації як засіб його адаптації до змін зовнішнього середовища, 

який забезпечує стабільно високу прибутковість його функціонування на ринку. 

Формування стратегії технологічного розвитку ТТБ ГЗК на підставі забезпечення техноло-

гічної конкурентоспроможності відповідає широко розповсюдженій за кордоном філософії 

TQM – концепції управління якістю, згідно якої місія підприємства ґрунтується на максималь-

ному задоволенні вимог споживачів до якості товарів і послуг. 

Процес розробки стратегії технологічного розвитку підприємства має здійснюватись пое-

тапно та передбачати послідовність дій, які ілюструє рис. 1. Запропоновані етапи розробки 

стратегії технологічного розвитку характеризуються певним рівнем складності, яка суттєво 

зростає як в силу великої невизначеності чинників впливу на результативність, довжину інвес-

тиційного горизонту та чисельність учасників цього процесу, так і в силу необхідності коорди-

нації зусиль в галузі технології та виробництва. 

На підставі зазначеного, сучасні моделі розробки стратегій технологічного розвитку підп-

риємства, які описують технологію переходу системи із вихідного стану до бажаного, повинні 

ґрунтуватися на сценарному підході. Однак, для розробки сценаріїв стратегії формування та 

розвитку ТТБ необхідно розглянути існуючі стратегії технологічного розвитку, їх переваги, не-

доліки, можливості адаптації до практики господарювання ГЗК. 
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Рис. 1. Декомпозиція процесу розробки стратегії технологічного розвитку підприємства 

З позиції технологічного менеджменту найбільш розповсюдженими є шість основних типів 

(видів) стратегій підприємства: традиційна, опортуністська, імітаційна, оборонна, залежна, на-

ступальна. У табл. 1 представлено порівняльну характеристику стратегій технологічного розви-

тку, результати якої свідчать про диференціацію ефекту - його максимальне значення при на-

ступальній стратегії і мінімальне - при традиційній стратегії. 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика технологічних стратегій підприємства 

Тип  

стратегії 
Переваги 

Джерело формування 

переваги 

Час утримання  

переваги 
Вид ефекту 

Традиційна Якість 
Удосконалена  

технологія 

Оперативний (дис-

кретний) 

Економічний (ко-

мерційний) 

Опортуністська Якість Висока технологія Тактичний Технологічний 

Імітаційна 
Якість 

Витрати 
Висока технологія 

Оперативний (дис-

кретний) 

Технологічний 

Економічний (ко-

мерційний) 

Оборонна 
Якість 

Витрати 

Удосконалена  

технологія 

Оперативний (дис-

кретний) 

Економічний (ко-

мерційний) 

Залежна (вертика-

льної інтеграції) 

Якість 

Швидкість 

Удосконалена  

технологія 

Оперативний (дис-

кретний) 

Економічний (ко-

мерційний) 

Наступальна 

Якість 

Швидкість 

Витрати 

НДДКР 

Унікальна технологія 

Стратегічний  (дов-

готривалий) 

Інтегральний (си-

нергетичний) 

 

Взаємозв’язок обраних стратегій технологічного розвитку та рівня ТТБ ГЗК Кривбасу 

представлено на рис. 2. 

Прикладом використання опортуністської стратегії є ВАТ «Південний ГЗК», що дозволяє 

підприємству підвищити якісні характеристики залізорудної сировини, однак не дозволяє сут-

тєво знизити витрати на її виробництво. Щодо використання імітаційної стратегії в умовах дія-

льності ПАТ «Центральний ГЗК», то копіювання технологічних нововведень провідних видо-

бувних підприємств світу обмежене гірничо-геологічними умовами видобутку. Тому викорис-

тання цієї стратегії дозволяє підвищити якість залізорудної продукції, знизити витрати на її ви-

робництво, отримати економічні результати у поточному періоді, але не забезпечує технологіч-

ної конкурентоспроможності. Оборонна стратегія спрямована на поступове нарощування тех-

нічного рівня виробництва без активної заявки на лідерські позиції у рейтингах технологічної 

конкурентоспроможності. Варто відзначити, що яскравим прикладом використання цієї страте-

гії є ПАТ «Інгулецький ГЗК». Наступальна стратегія характеризується таким удосконаленням 

техніко-технологічної бази, яке здатне стрімко підвищити усі сторони діяльності підприємства, 

що дозволяє отримати стійкий економічний ефект на підставі формування технологічної кон-

курентоспроможності.  
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Наступальна стратегія у фрагментар-

ному вигляді характерна для 

ПАТ «Північний ГЗК», що є лідером за 

якісними показниками випуску продукції, 

масштабами виробничо-господарської 

діяльності та показниками прибутковості. 

Отже, ідентифіковано сучасний стан 

стратегічної технологічної спрямованості 

задля підвищення ефективності системи 

управління формуванням та розвитком 

ТТБ. Наочно продемонстровано, що по-

зиціонування окремих ГЗК носить дещо 

умовний характер, оскільки корелюється 

лише з площею трикутника «техніка-

технологія-ефективність», натомість не 

враховані диспропорції у формуванні те-

хнічної та технологічної складових ТТБ. 

Однак, проведений аналіз є підґрунтям 

для диференційованого підходу до удо-

сконалення стратегії технологічного роз-

витку ГЗК Кривбасу. 

У контексті забезпечення технологіч-

ної конкурентоспроможності нами визна-

чено такі основні етапи формування стра-

тегії технологічного розвитку гірничо-

збагачувальних комбінатів: 

оцінка інтегрального рівня ТТБ ГЗК і 

діагностика її технічної та технологічної 

складових; 

формування пріоритетних напрямів стратегічного розвитку підприємства для забезпечення 

технологічної конкурентоспроможності; 

визначення можливостей і готовності ГЗК до реалізації сформованих пріоритетних напря-

мів; 

розробка стратегічних програм і заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів формуван-

ня та розвитку ТТБ ГЗК на основі використання сценарного підходу. 

Формування стратегії технологічного розвитку підприємства, спрямованого за забезпечен-

ня технологічної конкурентоспроможності, дозволить здійснити наступні кроки: 

посилити позиції ГЗК на внутрішньому та світовому ринках залізорудної продукції; 

знизити витрати виробництва за рахунок впровадження техніко-технологічних рішень, 

спрямованих на ресурсозбереження та енергозбереження; 

збільшити частку продукції високого ступеню переробки (агломерату, обкотишів, концент-

рату, отриманого методом флотаційного збагачення); 

підвищити ефективність використання матеріально-сировинної бази; 

розширити експортні можливості ГЗК. 

Результатом реалізації такої стратегії є стійкий перспективний розвиток ГЗК на основі ефе-

ктивного формування та розвитку ТТБ, забезпечення високотехнологічного виробництва кон-

курентоспроможної продукції. Імперативами розроблення і реалізації технологічної стратегії є 

інноваційність, інтелектуалізація, екологізація та інформаційність [2]. Тобто, модернізація тех-

ніки і технології повинна відбуватися на основі розробки і впровадження інновацій. Для ефек-

тивної реалізації даного напряму необхідне відповідне кадрове забезпечення, що визначає ак-

тивізацію інноваційної діяльності, розвиток інтелектуальних ресурсів, підвищення рівня кадро-

вого забезпечення. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Розробка стратегії технологічного розвитку 

ГЗК і прийняття стратегічних рішень – це складний і комплексний процес. У зв'язку з чим методи 

планування і управління сучасними підприємствами мають важливе значення. Ми вважаємо, що су-

 
Рис. 2. Графічна інтерпретація взаємозв’язку стратегій техно-

логічного розвитку та інтегрального рівня ТТБ ГЗК 
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часні моделі розробки стратегій технологічного розвитку підприємства, які описують технологію пе-

реходу системи із вихідного стану до бажаного, повинні ґрунтуватися на сценарному підході. На сьо-

годні у практиці господарювання ГЗК Кривбасу серед методів планування найбільш поширеним є 

стратегічне планування. На нашу думку, в сучасних умовах високодинамічного і турбулентного сере-

довища розробляти стратегію розвитку підприємства на основі одного прогнозу вірогідності предста-

вляється достатньо ризикованим, що підвищує роль і значення розробки стратегічних планів розвитку 

підприємства за допомогою сценарного підходу. 

За результатами аналізу встановлено, що гірничо-збагачувальні комбінати мають різний ін-

тегральний рівень ТТБ, а відтак реалізація генеральної мети управління її розвитком - досяг-

нення технологічної конкурентоспроможності - передбачає варіативність підходів до управлін-

ня. З огляду на це, необхідно обґрунтувати модель організаційно-економічного забезпечення 

механізму управління формуванням та розвитком ТТБ. Логіка такого обгрунтування визнача-

ється так: 

однаковими для всіх ГЗК умовами (специфікою та особливостями діяльності, приблизно 

однаковими термінами функціонування на ринку та типовими загальними проблемами форму-

вання та розвитку ТТБ); 

різним інтегральним рівнем ТТБ ГЗК; 

різними фінансовими можливостями щодо реалізації проектів її формування та розвитку. 

Враховуючи зазначене подальший алгоритм дослідження передбачає такі етапи: 

діагностику загальних чинників, що впливають на формування та розвиток ТТБ ГЗК; 

діагностику фінансових можливостей гірничо-збагачувальних комбінатів щодо формуван-

ня та розвитку ТТБ; 

використання інструментарію сценарного планування задля обґрунтування варіантів стра-

тегії технологічного розвитку для кожного комбінату на підставі фінансових можливостей та 

існуючого рівня ТТБ підприємства. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫМ КОМБИНАТОМ  
 

Выполнен анализ этапов совершенствования управления горно-обогатительными комбинатами г. Кривого Рога. 

Даны рекомендации по оптимизации организационной структуры управления, которые проиллюстрированы на при-

мере ПАО «Ингулецкий ГОК».  

Ключевые слова: организационная структура управления, стратегия инноваций,, стратегия сокращения затрат, 

технологические, вспомогательные и обслуживающие операционные процессы, специализация, аутсорсинг.  
 

Постановка проблемы и ее актуальность. Горно-обогатительные комбинаты (ГОК) 

Украины, которые интегрировались в состав ООО «Метинвест Холдинг», часть своей продук-

ции реализуют на внешнем рынке в странах Европы и Китая. Для сохранения рыночных пози-

ций в условиях жесткой конкуренции предприятия реализует стратегию конкурентного роста, в 

рамках которой особое внимание уделяется разработке стратегии управления ииновациями и 

снижению затрат. Совершенствование организационной структуры управления на ГОКах явля-

ется актуальной задачей в повышении их конкурентноспособности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам совершенствования управле-

ния предприятиями уделяется внимание в отечественных и зарубежных литературных источ-

                                                           

.  Добровольский В.В., 2012 
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никах по менеджменту. Большинство из них направлены на устранение недостатков ранее из-

вестных структур управления. В работах [1,2] представлены основы формирования более гиб-

ких структур органического (стратегического) типа, ориентирующихся на изменения во внеш-

ней среде функционирования предприятия.  

Принципам построения структур управления уделяет внимание автор [2], а в работе [3] де-

лается акцент на постоянном совершенствовании процесса управления. 

Нерешонные вопросы. В настоящее время отсутствуют публикации по совершенствованию 

организационной структуры управления крупными предприятиями горно-металлургического 

комплекса (ГМК), имеющих спецефические особенности функционирования, определяемыми 

узкопрофильностью производства. 

Цель исследования. Оптимизация организационной структуры управления горно-

обогатительными предприятием корпоративного типа на примере ПАО «Ингулецкий ГОК» . 

Изложение основного материала. Предпосылкой к совершенствованию организационной 

структуры управлением предприятием стала демонополизация государства на внешнеэкономи-

ческую деятельность, либерализация внешней торговли и открытость экономики Украины. От-

рыв внутреннего ценообразования от внешних рынков создавали условия неэффективного ис-

пользования ресурсов, привели к неконкурентоспособности продукции. Современные предпри-

ятия находятся под влиянием макро- и микро-факторов внешней среды, которые оказывают 

прямое и опосредствованное воздействие на их деятельность. К микросреде относятся постав-

щики, потребители, конкуренты непосредственно влияющие на результаты его работы. Среди 

наиболее существенным макро факторов следует отметить развитие научно-технический про-

гресс, что стимулирует сырьевые предприятия для обеспечения конкурентоспособности на пер-

спективу внедрять инновационные разработки в производстве и в управлении.  

Рациональная структура управления дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, 

она позволяет сотрудникам осознать свое место в достижении установленных на предприятии целей. 

Структура - это единственный способ перехода от стратегических планов к действиям. В настоящее 

время на ГОКах Кривбасса предпочтение отдают соотношению «стратегия структура», где управле-

ние сочетает стратегию: инноваций и стратегию сокращения затрат. Стратегия инноваций на ГОКах 

только в 2011 г. потребовала от ООО «Метинвест Холдинг» вложения инвестиций более 5 млрд грн. 

Из них 2 млрд грн. направлено на ПАО «ИнГОК». Для успешной разработки и реализации инвести-

ционных проектов в структуре аппарата управления создан отделы инвестиционный и совершенство-

вания производственной деятельности. 

Управление в условиях рынка не может быть стабильным, оно постоянно изменяется и со-

вершенствуется, должно быстро реагирует на изменения факторов внешней среды и адаптиро-

ваться к ним. 

Горнорудные предприятия Кривбасса наследовали от административно-командной эконо-

мики громоздкую структуру управления. От выполнения функций менеджерами входящими в 

управление зависит производительность труда на предприятии.  

Формы, методы и способы реорганизации управленческих структур многообразные. 

Одним из направлений по совершенствованию организационной структуры менеджмента - 

является оптимизация структуры за счет. стратегии ориентированной на снижение стоимости 

продукта. Здесь повысилась роль финансового контроля со стороны ООО «Метинвест Холдин-

га» через расширение полномочий директора финансового, которому подчинены экономиче-

ская и бухгалтерская службы, вновь созданный центр управления затратами., казначейство, ин-

вестиционный отдел , отдел сбыта, маркетинга и внешне єкономических свіязей,. финансовый 

контролер.  

До недавнего времени на ГОКах функционировали подразделения социальной сферы поз-

воляющие восстановить трудоспособность работников (жилой фонд, дворцы культуры. дворцы 

спорта, базы отдыха, турбазы, профилактории, лечебно- оздоровительные комплексы), общее 

руководство которыми осуществляли директора по социальным вопросам, начальников отдела 

социальных вопросов.  

С передачей указанных объектов в специализированные предприятия города Кривого Рога 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, КП «Криворожтеплосеть», КП «Кривбас-

водоканал», КП «Кривбассвет», КП «Криворожспецтранс», ООО «Овация», ООО «Спорт - Ма-

стер», ООО «Медиком» данные должности упразднены.  
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Преобразования структур могут происходить путем сокращения числа уровней управле-

ния. Ограничимся примерами из работы ПАО «ИнГОК». Здесь были объединены отдел сбыта, 

маркетинга и внешне экономических связей в единый отдел, выполняющий аналогичные функ-

ции, два цеха магнитно-флотационной доводки концентрата с рудо-обогатительными фабрика-

ми № №1,2. На этом же предприятии сокращены должности директора по транспорту, дирек-

тора по экономике, функции которых возложены на начальника транспортного отдела и дирек-

тора финансового. Последнему подчинены финансовый контролер, бухгалтерская и экономи-

ческая службы комбината. 

Совершенствование управления во многом зависит от фактора «власть-контроль». Здесь прояв-

ляется консерватизм путем борьбы за власть, где руководители больше заботятся об интересах своих 

отделов, чем о предприятии в целом. Они стремятсься сохранив численности их, что и до усовершен-

ствования. Размер комбината в значительной степени влияет на его структуру.  

Масштабы проводимых реорганизаций носят сегодня революционный характер - идет рез-

кое сокращение количества подразделений.  

После ликвидации цеха производства товаров народного потребления и шахтостроительно-

го цеха в аутсорсинг выведены цех рекультивации и благоустройства, ремонтно-строительный 

цех, цех текущих и капитальных ремонтов, часть железнодорожного цеха, энергетический цех, 

часть автотранспортного цеха, часть цеха технического водоснабжения и шламового хозяйства, 

отдельный военизированный ведомственный отряд, отдельные участки рудообогатительных 

фабрик, проектно-конструкторский отдел, инжиниринговый отдел. 

К адаптивным изменениям в управлении, вызванными требованиями нынешнего времени, 

можно отнести введение в структуру должности директора по экономической безопасности, 

председателя тендерного комитета, начальника инвестиционного управления, заместителя 

главного инженера по качеству с созданием управления безопасности, центра управления за-

тратами, отдела международных финансовых стандартов, реорганизация финансового отдела в 

казначейство, тендерного отдела, инвестиционного отдела, отдела совершенствования произ-

водственной деятельности и отдела энергоменеджмента, отдела информационных технологий, 

реорганизацияи нфориационно вычислительного центра в цех автоматизации технологических 

процессов, который наряду с ранее существующими функциями обязан выполнять работы по 

автоматизации работ. Проведенные преобразования на комбинате позволили сократить число 

цехов от 28 до 12, отделов от 42 до 32, а численность работников от 12,3 до 5,6 тыс. чел., тем 

самым среднегодовое производство концентрата на одного среднегодового работника выросло 

на 200,5 % от 1170 до 2346 т. 

Почти все выведенные в аутсорсинг подразделения интегрировались (или вошли) в разно-

образные структуры, действующие внутри горнорудного дивизиона и ООО «Метинвест Хол-

динг» в целом. Такие преобразования необходимы для эффективной работы горно-

обогатительных комбинатов. Аутсорсинг позволяет обновить персонал предприятий путем но-

вой организации процессов труда, планирования денежных средств, и его организационной 

структуры. 

Анализируя организационную структуру управления ПАО «ИнГОК» после совершенство-

вания видны возможности ее дальнейшего усовершенствования. Здесь еще сложную суще-

ствующую структуру можно заменить более простой, путем сокращения функциональных от-

делов (или числа их сотрудников), а также вспомогательных и обслуживающих подразделений.  

Перспективным направлением в преобразовании организационных структур - является 

формирование модульных организаций. Появление их вызвано новой информационной стадией 

развития производства, где конкуренция ужесточается, а уровень совершенствования управле-

ния необходимо постоянно повышать.  

Это направление предусматривает объединение предприятий-модулей, которые создаются 

и ликвидируются в зависимости от потребностей на них. Вокруг крупных фирм (корпораций) 

могут возникать независимые мелкие компании, между которыми устанавливаются операцион-

но-контрактные отношения.  

Согласно этой концепции для ПАО «ИнГОК», в его составе должны остаться только тех-

нологические цеха (карьер, дробильная и рудо-обогатительные фабрики), которые непосред-

ственно изменяют физико-химические свойства руды, доводя ее до конечной продукции - кон-

центрата. Вспомогательные цеха, обеспечивающие транспортировку горной массы, поставку 
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технической воды и откачку пульпы (цех технологического транспорта, железно-дорожний цех 

и цех технического водоснабжения и шламового хозяйства), вместе с обслуживающими цехами 

(цех сетей и подстанций, цех підготовки производства, цех автоматизации производственніх 

процессов, цех технологической диспетчиризайии, центрально-комплексная лаборатория, , авто-

транспортній цех), выходят из состава комбината и становятся его предприятиями-модулями, между 

которыми устанавливаются операционно-контрактные отношения, изложенные в регламентах по 

производству работы, правилах и положениях. Здесь задачей менеджеров является умелое и рацио-

нальное разделение сложного процесса на простые операции, а потом соедининие их в единый ком-

плекс во времени и пространстве для обеспечения эффективной организации технологических, вспо-

могательных и обслуживающих процессов. Это вытекает из требований принципа специализации 

операционных процессов, который всегда дает положительный эффект.  

Реорганизация управления происходит и в самом ООО «Метинвест Холдинг». Дивизион «Угля и 

кокса» - упразднен. Его функции по добычи угля переданы в горнорудный дивизион, получивший 

новое название Горнодобывающий дивизион, а производства кокса в Металлургический дивизион. 

Таким образом вместо ранее существующих трех дивизионов организованы два по принципу специа-

лизации, сырьевой - горнодобывающий и готовой продукции - металлургический.  

Предприятия - модули начинают работать и в нашей стране, в рамках ООО «Метинвест 

Холдинг» на ГОКах нашего города. Так в ПАО «ИнГОК» в аутсорсинг выведены вспомога-

тельные цеха (энергетический цех, цех текучих и капитальных ремонтов и часть железно-

дорожного цеха), обслуживающие (цех реккультивации и благоустройства, отряд ведомствен-

ной военизированной охраны, и часть автотранспортного цеха), которые уже четыре года 

успешно работают на правах предприятий-модулей (ООО «Промтехремонт», ООО «Олир», 

ООО «Шляхпостач», ЧП «Благоустрій», ООО «Сокур-КР», операционная деятельность кото-

рых построена на регламентах, правилах и положениях. Так работают аналогичные предприя-

тия и в Швеции. 

Главная цель реорганизации направлена на совершенствование системы управления, по-

вышение эффективности работы предприятия, повышение производительности труда и ускоре-

ние технического развития.  

Совершенствование структуры управления горно-обогатительными комбинатами позволя-

ет сократить затраты на конечную метало продукцию промышленной интегральной цепи, в со-

став которой входит ПАО «ИнГОК», и тем самым повысит конкурентоспособность на внешнем 

рынке. 

Таким образом совершенствование организационной структуры управления должно обес-

печивает расширение полномочий нижних уровней иерархии управления, повысить производ-

ственно-хозяйственную самостоятельность путем привлечения работников к решению про-

блем, ускорить обработку и получение информации для принятия управленческих решения 

Выводы. На основании результатов проведенных исследований организационной структу-

ры управления на ПАО «ИнГОК» даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

управления комбинатом, путем создания интеграционных цепей предприятий - модулей. Целью 

упрощения структуры управления, является снижение замыкающих затрат на конечную метал-

лопродукцию на внешнем рынке 

Вторым этапом совершенствования управления, предложено упростить сложную структу-

ру более простой, путем сокращения функциональных отделов (или их работников) приведя ее 

в соответствии с численностью работающих на комбинате.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

Удосконалено теоретичні та методичні положення щодо розвитку системи менеджменту субʹєктів економічної 

діяльності, що є основою підвищення ефективності діяльності гірничовидобувних підприємств. 
 

Проблема та її з′вязок з науковими та практичними завданнями. Перехід до ринкових 

відносин суттєво міняє місце і роль підприємства в системі економічних зв’язків. З низової 

ланки народного господарства, із об’єкту управління центру, підприємство перетворюється в 

головного, рівноправного суб’єкта економічного життя. У той же час перехід до ринкової еко-

номіки висуває надмірні умови розвитку різноманітних соціально-економічних і організаційних 

форм підприємств, надання їм повної економічної свободи. Система менеджменту демонструє 

високу ефективність не лише тоді, коли менеджери підприємств, які приймають управлінські 

рішення та встановлюють форми контролю і працівники, які беруть на себе відповідальність за 

виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між рівнями управління  налагоджений 

зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями уп-

равління знижує управлінську ефективність усієї системи. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичними та методичними проблемними питання-

ми системи менеджменту підприємствами займалося багато вчених як в Україні, так і за кордо-

ном. Серед українських науковців розробкою шляхів вдосконалення системи управління підп-

риємством займалися: Й. Ситник, Р. Задорожна, В. Павлик, В. Перебийніс, Ю. Кабаков та ін. 

Водночас, у науковій літературі не представлено в достатній мірі результативних досліджень, 

тому проблематика формування ефективної системи менеджменту підприємством потребує 

подальшої розробки. 

Постановка завдання. Сучасне виробництво являє собою складну інтегровану систему, 

що містить в собі чисельні і різноманітні структурні ланки. Проте, яку б із ланок утворення ми 

не розглядали, всі вони виступають у вигляді тієї чи іншої комбінації підприємств. Тому підп-

риємство виступає як первинна, основна ланка народного господарства України. Зокрема, тут 

здійснюється процес виробництва матеріальних благ, формуються одні і виявляються інші еко-

номічні відносини, переплутуються загальнолюдські, групові і особисті інтереси. А отже, для 

функціонування цієї складної структури потрібно виробити оптимальну систему управління. 

 Ці положення визначають актуальність удосконалення системи менеджменту підприємств 

гірничо- металургійного комплексу. 

Організація управління стає більш складною справою, постійно збільшується кількість лю-

дей, зайнятих управлінською працею. 

Менеджмент підприємства і його організація у ринковому середовищі висуває вимоги до 

професіоналізму управлінського персоналу. Сучасний управлінець - це людина, що володіє за-

гальними основами науки управління і специфічними знаннями і вміннями в галузі цієї науки. 

Тому метою роботи є удосконалення теоретичних та методичних положень щодо розвитку 

системи менеджменту субʹєктів економічної діяльності, що є основою підвищення 

ефективності діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу 

Викладення матеріалу та результати. Управління підприємством - це постійний і систе-

мний вплив менеджменту на діяльність його структурних підрозділів для забезпечення узго-

дженої роботи і досягнення кінцевого позитивного результату. 

Управлінська діяльність один з найважливіших факторів функціонування й розвитку про-

мислових компаній в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно вдосконалюється від-

повідно до  об'єктивних вимог виробництва й реалізації товарів за рахунок ускладнення госпо-

дарських зв'язків, підвищення ролі споживача. 

Управління підприємством гірничо – металургійного комплексу здійснюється відповідно 

до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського вико-

ристання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права 

                                                           

. © Калініченко О.В., 2012 
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щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно 

до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською дія-

льністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) 

керівника підприємства. 

Сучасне управління - особлива форма економічних відносин, що має свою логіку розвитку, 

зміну і розвиток концепцій. 

Існують наступні концепції управління підприємством. 

Раціоналістична концепція. Суть її в тому, що успіх підприємства залежить від раціональ-

ної організації виробництва та ефективності використання ресурсів, тобто від внутрішніх фак-

торів. Підприємство розглядається як закрита система, мета і завдання якої є заданими і стабі-

льними протягом тривалого часу. Основа стратегії підприємства - поглиблення спеціалізації 

виробництва, побудова організаційної структури за функціональним принципом, вирішальне 

значення надається контролю. 

Неформальна концепція має за основу ситуаційний підхід до управління. Підприємство ро-

зглядається як відкрита система і головна передумова її успіху лежить поза нею. Успіх пов'язу-

ється з тим, наскільки успішно підприємство пристосовується до зовнішнього середовища. 

Управлінські рішення не можна розглядати як довільну дію. Передумовою підготовки та 

прийняття управлінського рішення завжди є наявність проблеми, тобто встановлення невідпо-

відності між фактичним і бажаним станом діяльності виробничого, комерційного чи іншого 

суб'єкта, який перешкоджає його ефективному функціонуванню та розвитку. 

Методи управління - способи впливу на окремих працівників та виробничі колективи в ці-

лому, що необхідні для досягнення цілей підприємства. 

Розрізняють наступні методи управління: 

економічні - це методи, що реалізують матеріальні інтереси участі персоналу у виробничих 

процесах шляхом використання товарно-грошових відносин та економічних важелів. 

Економічні методи мають два аспекти реалізації: 

Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтований на використання створено-

го на загальнодержавному рівні економічного сегмента зовнішнього середовища (система опо-

даткування, амортизаційна політика, мінімальний рівень заробітної плати тощо). 

Другий аспект пов'язаний з управлінням, зорієнтованим на використання різноманітних 

економічних важелів (фінансування, кредитування, ціноутворення, економічні санкції тощо); 

соціально-психологічні - реалізують мотиви соціальної поведінки персоналу (змістовність 

праці, можливості для прояву ініціативи, моральне заохочення, суспільне визнання тощо); 

організаційні методи базуються на мотивах примусового впливу на людей, заснованих на 

використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Вони поділяють-

ся на регламентні та розпорядчі. 

Сутність регламентних методів полягає у формуванні структури та ієрархії управління, де-

легуванні повноважень і відповідальності працівникам, визначенні орієнтирів діяльності підле-

глих, наданні методичної, інструктивної та іншої допомоги виконавцям. 

Розпорядчі методи управління охоплюють оперативну (поточну) організаційну роботу, 

тобто визначення і розподіл конкретних завдань виконавцям, контроль за їх виконанням, про-

ведення нарад тощо. 

Під функцією управління розуміють відособлений вид управлінської праці, що виникає на 

основі її поділу всередині процесу управління. Функція управління - це будь-яка дія, що здійс-

нюється в системі управління і спрямована на зміну стану об'єкта управління відповідно до по-

ставленої мети.. 

Основними загальними функціями менеджменту підприємством є планування, організація, 

координація, регулювання, мотивація і контроль (рис.1). 

Планування - визначення мети розвитку господарюючого суб'єкта та засобів її досягнення, 

передбачення плану дій трудового колективу на певний період часу. 

В управлінській діяльності планування є основою для прийняття управлінських рішень. 

Прогнозування в управлінському циклі передує плануванню, тому його можна розглядати 

як підфункцію. Завдання прогнозування полягає в науковому передбаченні розвитку виробниц-

тва та пошуку рішень, які забезпечать його розвиток в оптимальному режимі. 
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Рис 1. Функції менеджменту та їхній взаємозв’язок 

 

Організація - це діяльність, що направлена на створення та розвиток об'єкта управління, 

включає регламентацію окремих елементів процесу управління і в залежності від об'єкта поді-

ляється на організацію виробництва, організацію праці і організацію управління. 

Завданням координації є забезпечення необхідної узгодженості дій працівників підприємс-

тва, тобто координація їх дій відповідно до плану. 

Функція регулювання полягає в збереженні режиму функціонування об'єкта управління, 

забезпеченні нормального проходження виробничих процесів на підприємстві. 

Мотивація - процес стимулювання трудового колективу або окремого працівника до діяль-

ності, що забезпечує досягнення найкращих її результатів. 

Контроль - процес перевірки виконання прийнятих рішень та оцінки досягнутих за певний 

період результатів, порівняння досягнутого з очікуваним і поточне коригування діяльності, що 

в сукупності забезпечує виконання завдань на належному рівні. 

До процесів контролю включають:  

визначення результатів діяльності на основі співставлення результатів; 

здійснення рішень із запланованими результатами;  

порівняння показників очікуваного і фактичного виконання планів;  

аналіз ймовірних відхилень від запланованих показників;  

перевірка припущень;  

перевірка методичної та змістової узгодженості планового процесу. 

Важливо усвідомити, що інституціональний аспект системи менеджменту вирішує завдан-

ня формування складу і змісту зв’язків між функціональними елементами системи. Внаслідок 

цього формується структура управління. Під структурою управління розуміють впорядковану 

сукупність стійких взаємопов’язаних елементів, які забезпечують функціонування і розвиток 

організації. Слід також запам’ятати, що основними поняттями структур управління є: елементи, 

зв’язки, рівні, повноваження. 

Друге ключове питання цієї теми присвячене здійсненню процесу формування організацій-

ної структури управління (ОСУ). Воно передбачає перш за все налагодження зв’язків між еле-

ментами системи. Встановлення зв’язку являє собою регламентацію певних відносин між еле-

ментами системи чи тих, що протікають між цими процесами. Фіксується така регламентація за 

допомогою норм, стандартів, посадових інструкцій тощо. 

Крім того, необхідно зрозуміти, що на практиці процес формування організаційної струк-

тури, як правило, здійснюється через організаційне проектування, яке включає в себе три етапи 

(діагностика зв’язків, власне розробка проекту, його реалізація). 

Отже, управління - сукупність взаємопов'язаних процесів планування, організації, коорди-

нації, регулювання, мотивації та контролю, які забезпечують практичну реалізацію цілей підп-

риємства. 
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Удосконалення гірничо-металургійного виробництва і підвищення його технічного рівня 

сприяє тісний зв'язок підприємств з багатьма науково-дослідницькими, проектно-

конструкторськими і навчальними інститутами. 

У поняття формування системи менеджменту входить постійне коректування цілей і про-

грам залежно від стану ринку (а результати цієї діяльності проявляються вже на ринку в проце-

сі обміну) і необхідність використання сучасної інформаційної системи з комп'ютерною техні-

кою. 

Система менеджменту на підприємстві - це неперервна взаємодія та координація дій пер-

соналу з виконання функцій управління для досягнення мети господарської діяльності. 

Удосконалення системи менеджменту підприємством має відбуватися за такими основни-

ми напрямами: 

удосконалення організаційної структури управління підприємством;  

оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи плану-

вання, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;  

удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;  

підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліп-

шення якості продукції, що виробляється. 

Удосконалення організаційної структури підприємства означає насамперед необхідність 

встановлення оптимальної чисельності та структури управлінського апарату підприємства, а 

також чисельності працівників виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, 

нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов 

тощо.  

Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності 

підприємств гірничо-металургійного комплексу можна за допомогою впровадження ефективної 

системи внутрішнього контролю, широкого і всебічного впровадження обчислювальної техні-

ки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: техно-

логій управління та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи організації 

фінансового менеджменту, бюджетування, управління фінансовими потоками та витратами. 

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами означає раціональне вико-

ристання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій, регу-

лювання використання виробничих запасів згідно з прогресивними нормами. 

Одним з напрямків удосконалення системи менеджменту є об’єктно-цільовий підхід із за-

кінченим циклом управління при визначенні організаційної структури, нових прав і обов’язків 

працівників, а також міри відповідальності за свої посадові функції керівників і фахівців різних 

рівнів. Цільова об’єктно-функціональна структура апарату управління дозволить компетентно, 

комплексно, компактно і своєчасно здійснювати процеси управління, як це і потрібно при рин-

ковій економіці. Цільовими об’єктами управління є ресурси: матеріальні, трудові, фінансові, а 

також основні засоби виробництва, готова продукція та інші активи. Увесь процес управління 

тим чи іншим ресурсом розглядається як одне ціле, в рамках якого діють взаємозалежні інфор-

маційні потоки, що проходять через усі функції управління (планування, облік, контроль тощо).  

Організація автоматизованої системи збирання і обробки економічної інформації також є 

одним із напрямків удосконалення системи управління, що сприяє побудові раціональної стру-

ктури апарату управління підприємством і більш ефективному його використанню для вироб-

ничих цілей.  

Функціонування зазначеної системи створює умови для підвищення культури управління, а 

також звільняє керівників і фахівців різних рівнів від ручної праці по збиранню і обробці інфо-

рмації, скорочує строки прийняття управлінських рішень, поліпшує їх якість тощо. 

Елементи системи менеджменту підприємств гірничо-металургійного комплексу 

представлені на рис. 2. 

Стратегія удосконалення системи менеджменту підприємств гірничо-металургійного ком-

плексу повинна зосереджуватися на:  

цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної системи управління підприємством і 

його складовими частинами для забезпечення ефективних рішень і взаємного погодження ін-

формаційних потоків і процесів прийняття рішень, а також організаційних, кадрових і техніч-

них рішень;  
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Рис. 2. Елементи системи менеджменту підприємств гірничо–металургійного  комплексу 

 

впровадженні сучасних засобів і методів керування в межах вибраної комплексної концеп-

ції системи керування (інтегроване керування автоматизованим процесом виробництва);  

удосконаленні організаційних структур керування підприємством головним чином шляхом 

використання сучасних гнучких форм (адаптивні, програмно-цільові та інші структури);  

покращенні інформаційної системи для керування підприємством з метою покращення 

якості інформаційного масиву і розширення можливостей його швидкого використання;  

використанні засобів автоматизації і обчислювальної техніки для вдосконалення техніко-

економічного рівня і якості виробництва (роботизація, гнучкі виробничі ділянки);  

використанні світового досвіду, а також співпраця всередині країни з іноземними партнерами 

для забезпечення необхідного рівня якості розвитку системи менеджменту на підприємстві. 

Висновки. У результаті удосконалення системи менеджменту підприємства гірничо-

металургійного комплексу отримують економічний і соціальний ефект: збільшується обсяг і 

підвищується товарність виробництва, забезпечується ритмічна робота підприємств, досягаєть-

ся економія живої і уречевленої праці, підвищується якість продукції, полегшується і змінюєть-

ся характер праці, зростає задоволеність працею, скорочується плинність кадрів тощо. 
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Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Гірничовидобувна 

промисловість є одним з основних чинників економічного зростання і соціального розвитку в 

Україні. Але отримати потенційні вигоди від інтенсивного освоєння ресурсів можна лише за 

умови довгострокового, відповідального підходу до розвитку гірничодобувної галузі. Накопи-

чений досвід показує, що видобуток корисних копалин може мати негативні економічні, еколо-

гічні й соціальні наслідки, приводячи до посилення погіршення екологічної ситуації, посилен-

ня макроекономічних коливань, зменшення стимулів для інвестування в об'єкти інфраструкту-

ри й людський капітал і ослаблення інституціональної бази. Недостатнє екологічне й соціальне 

управління гірничовидобувними проектами може виявляти істотний довгостроковий вплив на 

стан ресурсів, біорозмаїття й місцевого населення [9]. 

Тому врахування екологічних і соціальних факторів у визначенні перспектив розвитку гір-

ничодобувної галузі має принципово важливе значення й вимагає грунтовних досліджень.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питання екологізації промислового виробництва підні-

маються в роботах К.Н. Трубецького, Д.Р. Каплунова, Г.Г. Півняка, П.І. Пілова, М.С. Пашкеви-

ча, В.А. Ковальчука та ін. Але мінливість бізнес-середовища, зростання темпів видобутку при-

родних копалин і як наслідок, критичне посилення антропогенного навантаження на довкілля 

вимагають підвищеної уваги до цих питань як з боку наукової громадськості, так і з боку уря-

дів, бізнесу, фінансових структур.  

Постановка завдання. Метою даної роботи є огляд основних положень політики  міжна-

родних фінансових організацій щодо посилення відповідального відношення підприємств гір-

ничовидобувної галузі в Україні до вирішення проблем соціального та екологічного спряму-

вання.  

Викладення матеріалу та результати. Фінансування інвестиційних проектів у гірничодо-

бувній промисловості здійснюється міжнародними фінансовими організаціями з врахуванням 

необхідності запобігання масштабним негативним екологічним й соціальним наслідкам, у тому 

числі незворотного характеру, які може породжувати гірничовидобувна діяльність. Міжнарод-

ною фінансовою корпорацією IFS в 2007 р. розроблено «Посібник з охорони навколишнього 

середовища, здоров'я й праці для гірничовидобувної промисловості» [7], у якому визначені ос-

новні сфери, у яких потенційно можливе виникнення низки екологічних і соціальних проблем у 

зв'язку з видобутком корисних копалин. 17 жовтня 2012 р. Радою директорів ЄБРР були за-

тверджені «Принципи діяльності в гірничовидобувній галузі» [9], у яких також приділена сут-

тєва увага забезпеченню відповідального відношення до діяльності в гірничовидобувній галузі 

й визначені підходи до вирішення проблем охорони довкілля й здоров'я, безпеки праці й соціа-

льної сфери. Порівняльну характеристику сфер негативного впливу на довкілля, що використо-

вуються в цих підходах, відображено в табл.1. 
Таблиця 1 

Характерні для гірничодобувної галузі  сфери несприятливого  впливу  на довкілля* 

Сфера впливу (IFS) Сфера впливу (ЕБРР) 

Водоспоживання і якість води Управління водогосподарською діяльністю 

Відходи Організація збору і переробки відходів 

Небезпечні матеріали Контроль за застосуванням матеріалів: ртуть, цианід, вибу-

хові речовини 

Використання земель і біорозмаїття Біорізноманіття 

Якість повітря - 

Шум і вібрація -   

Використання енергії -   

Вплив на візуальне сприйняття - 

Охорона праці й техніка безпеки Охорона здоров’я на виробництві та безпека праці 

Охорона  здоров'я  й забезпечення безпеки міс-

цевого населення 

Соціальні проблеми 

Закриття  гірничодобувних 

підприємств і наступні етапи 

Закриття об’єктів видобування та фінансові гарантії 

- Взаємодія і консультації з зацікавленими  сторонами 

*Джерело:http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Environmental [6] 
 

ЄБРР має тривалу історію надання фінансування в Україні з метою розвитку. Як один з 

найкрупніших інвесторів в Україні, банк надає фінансові засоби в досить широкому діапазоні. 

Загалом в Україні за участю ЄБРР  2012 р. інвестував в українську економіку 934 млн євро в 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Environmental
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рамках 35 проектів [3]. Станом на 1 січня 2013 р. ЄБРР узяв зобов'язання щодо надання понад 

8,2 млрд євро кредитів в рамках 318 проектів (рис. 1). Портфельна частка проектів у приватно-

му секторі складає 66% (наростаючим підсумком в 2012р., включаючи регіональні проекти). 
Рис. 1. Обсяг проектів ЄБРР в Україні, 2003-2012р.р. (млрд 

євро) [4;5] 
 

Стратегія банку в Україні спрямована на впрова-

дження послідовного підходу до реалізації своєї Еко-

логічної та соціальної політики. Проекти банку в гір-

ничовидобувній галузі зосереджуються на мінімізації 

площі використаної або відчуженої землі, раціональній 

практиці використання небезпечних матеріалів, пово-

дження з такими матеріалами та їхнього зберігання, безпечного зберігання відходів, попере-

дження негативного впливу на водні ресурси та визначення та фінансування заходів з рекуль-

тивації земель з самого початку діяльності [4]. Прикладом такого проекту є виділення позики у 

розмірі до 36 млн дол США українській вугледобувній групі в грудні 2011 р. Банк фінансує 

створення виробництва з утилізації вугільних відходів для одержання енергетичного вугілля з 

відвалів порожньої породи і шламонакопичувачів. У рамках цього проекту передбачається 

фінансування будівництва чотирьох заводів з переробки вугільних відходів сукупною потуж-

ністю в 3,6 млн т на рік. Проект має суттєві перспективи для широкого застосування в інших 

регіонах України як у вугільній, так і в інших галузях. Він зареєстрований за другою категорі-

єю проектів спільного здійснення і передбачає незалежне міжнародне оцінювання і перевірку.   

Варто відзначити, що не всі проекти досягають задекларованих цілей. Недавні інвестиції  

Банку включають кредити для системи сервісу фірми "Бош", компаній "Укрснаб" та" Арсело-

рМіттал Кривий Ріг", та, згідно оцінок, наданих Відділом оцінки  проектів, були тільки частко-

во успішними. Наприклад, інвестиційний проект з "АрселорМіттал Кривий Ріг" досяг цілей 

щодо підвищення рівня використання потужностей, корпоративної реструктуризації та розши-

рення ринку. Проте він не досяг цілей щодо підвищення  енергоефективності, а показники що-

до охорони довкілля отримали оцінку „Незадовільно”. Висновки, зроблені на основі досвіду 

проекту"АрселорМіттал Кривий Ріг", полягають в обмеженості можливостей підвищення 

енергоефективності на виробничих потужностях радянських часів, тому що вони були побудо-

вані для використання дешевих енергоресурсів з зовнішніх джерел та не пристосовані для збо-

ру та утилізації відхідних газів. [4]  

Загалом за підходом ЄБРР, урахування екологічних чинників при інвестуванні проектів у 

гірничодобувній промисловості включає кілька видів діяльності: 

Застосовуючи екологічні й соціальні критерії, ЄБРР пропонує відповідно до рекомендацій 

Всесвітнього банку й розробленої ЄБРР екологічної й соціальної політики здійснювати класи-

фікацію інвестиційних проектів у гірничодобувній галузі на категорії “А”,“В”,“С” або “ФП” 

(табл. 2)  
Таблиця 2 

Класифікація інвестиційних проектів з врахуванням екологічних і соціальних критеріїв 

(Підхід ЄБРР та Світового банку) 
 

Категорія 

проекту 
Характеристика проекту Вимоги до проекту 

Категорія “А” Проект може в перспективі стати джерелом потенційно 

серйозних і багатопланових екологічних і/або соціаль-

них наслідків і проблем, які на момент віднесення його 

до тієї або іншій категорії важко визначити й для яких 

потрібен механізм оцінки, проведеної за участю незале-

жних сторонніх фахівців 

ТР 1: Попередня екологічна й соціа-

льна оцінка й керування; 

ТР 2: Трудові відносини й умови 

праці; 

ТР 3: Запобігання й зменшення за-

бруднення навколишнього середо-

вища; 

ТР 4: Охорона здоров'я, захист і 

Категорія “В” Потенційні несприятливі екологічні й/або соціальні нас-

лідки проекту  обмежені районом місцезнаходження 

об'єкта й без праці піддаються виявленню й нейтраліза-

ції за допомогою заходів зм'якшення впливу. Вимоги до 

комплексного обстеження визначаються залежно від 
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специфіки проекту. безпека місцевого населення; 

ТР 5: Придбання земель, змушене 

переселення й економічне перемі-

щення; 

ТР 6: Збереження біологічної різно-

манітності й стійке керування при-

родними ресурсами; 

ТР 7: Корінні народи; 

ТР 8: Культурна спадщина; 

ТР 9: Фінансові посередники; 

ТР 10: Оприлюднення інформації й 

взаємодія із зацікавленими сторона-

ми. 

Категорія “С” Передбачаються мінімальні несприятливі екологічні або 

соціальні наслідки або їх відсутність, і із цієї причини не 

потрібно попередня екологічна й соціальна оцінка, крім 

віднесення його до даної категорії. 

Категорія 

“ФП” 

Проекти, фінансовані ЄБРР через фінансових посеред-

ників (ФП): частки фонди акціонерного капіталу, банки, 

лізингові компанії, страхові компанії й пенсійні фонди. 

Це дасть можливість врахувати масштаби потенційних екологічних і соціальних наслід-

ків і проблем цих проектів, визначити характер і масштаб необхідних по кожному проекту за-

ходів щодо визначення суттєвих екологічних і соціальних аспектів, оприлюднення інформації 

й взаємодії із зацікавленими сторонами, беручи до уваги характер, місце розміщення, екологі-

чну чутливість і масштаби проекту, а також характер і серйозність пов'язаних з ним потенцій-

них екологічних наслідків і проблем. 

Після віднесення інвестиційного проекту в сфері гірських розробок до тієї або іншій кате-

горії, ЄБРР визначає, які заходи необхідно провести для комплексного допроектного обстежен-

ня. Відносно проектів, віднесених до категорії "А", обов’язковою є оцінка екологічного й соці-

ального впливу та перевірка на відповідність нормативам і керівним принципам, що мають 

пряме відношення до даного проекту. Також вимагається прийняття юридично обов'язкових 

планів дій щодо усунення невідповідностей, виявлених на момент комплексного обстеження.  

Наступним етапом є визначення або встановлення зони впливу гірничодобувного проекту. 

До неї можуть входити райони й населені пункти, які можуть підпадати під кумулятивний 

вплив у результаті реалізації інвестиційного проекту. Зокрема, це може стосуватися ліній елек-

тропередачі, під'їзних доріг, кар'єрів, гірничозбагачувальних підприємств. Крім того, у зоні 

впливу проекту може проживати місцеве населення, на житті якого позначиться реалізація про-

екту, а також підприємства або бізнес-структури, не пов'язані з гірничодобувною компанією, 

але залежні від реалізації даного проекту. Зокрема, можливе виникнення потреби у будівництві 

нових доріг, забезпеченні  джерелами водопостачання, необхідно мати постійне джерело елект-

роенергії і т.д [8]. Через більші розміри території, яка може стати об'єктом впливу проектів у 

гірничодобувній галузі, і чим більші потенційні наслідки їх реалізації, тим більшу увагу необ-

хідно приділяти оцінці фонових екологічних і соціально-економічних умов у зоні впливу пла-

нованого проекту.  

До зони впливу гірничовидобувного проекту відносяться не тільки фізичні об’єкти та насе-

лені пункти, а й різноманітні групи стейк-холдерів, на інтереси яких потрібно зважати і здійс-

нювати їх постійний моніторинг. До зацікавлених сторін можна віднести загальнонаціональні, 

регіональні й місцеві органи влади, громадські організації, профспілки й місцеве населення та 

ін. Багато із груп стейк-холдерів займають тверді позиції, рішуче виражають свою стурбова-

ність із приводу конкретних виробничих процесів і проектів у гірничодобувній галузі, намага-

ються впливати на них, і щоб уникнути небезпеки виникнення серйозних збоїв у реалізації про-

екту й майбутньої експлуатації проектного об'єкта, контакти з ними необхідно планувати насті-

льки ж ретельно, як і інші аспекти виробничо-господарської діяльності[9]. Таким чином, поін-

формованість про турботи й сподівання зацікавлених сторін і реагування на них, налагодження 

взаємодії зі стейк-холдерами стають одним із ключових факторів ведення бізнесу компаніями, 

що працюють у гірничодобувній галузі.  

Усі проекти, що реалізуються в гірничодобувній промисловості, повинні запобігати виник-

ненню нових і сприяти усуненню існуючих соціальних проблем, таких як змушене переселен-
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ня, економічне переміщення, нерівність чоловіків і жінок, соціальна напруга, безробіття та ін. 

Наприклад, у м. Кривий Ріг в 2011 р. було зареєстровано понад 5 тис безробітних. При цьому 

існують істотні відмінності між рівнем безробіття, офіційно зареєстрованим Державною служ-

бою зайнятості України та рівнем безробіття, визначеним за методикою Міжнародної організа-

ції праці (МОП). У 2010 р. рівень безробіття у Дніпропетровській області, вимірюваний за ме-

тодологією МОП, становив7,1 %, що є значно вищим ніж 2 % безробіття, зареєстрованого 

Дніпропетровським обласним центром зайнятості.  

Рівень безробіття у м. Кривий Ріг серед жінок у кілька разів перевищує рівень безробіття 

серед чоловіків. Наприклад, у 2000-2007 рр. 77 % усіх зареєстрованих безробітних складали 

жінки. Такий розрив можна частково пояснити частково пояснити важливістю важкої промис-

ловості - галузі, у якій традиційно домінували чоловіки [3].  

ЄБРР в цьому напрямку діяльності намагається вплинути на ситуацію, і при цьому досягти 

більш вагомого ефекту в порівнянні з ефектом від дотримання національних стандартів. Це бу-

де особливо стосуватися великомасштабних проектів розвитку гірничодобувних підприємств 

категорії А, оскільки компанії цієї категорії мають у своєму розпорядженні знання, фахівців і 

інші ресурси  для вирішення соціальних проблем.  

Надання фінансових гарантій при закритті об'єктів гірського видобутку. Після закінчення 

експлуатації будь-якого рудного родовища залишається загроза зараження ґрунтів і води протя-

гом тривалих періодів часу, якщо належним чином не буде забезпечена їхня стабілізація й за-

криття. Як свідчить накопичений у світі передовий досвід, належні заходи стабілізації й закрит-

тя виробничих об'єктів необхідно продумувати вже на початковому етапі проектування й протя-

гом  усього терміну служби вносити в ці заходи корективи. ЄБРР вимагає передбачати в інвес-

тиційних проектах створення відповідних механізмів фінансування заходів щодо закриття об'є-

ктів гірського видобутку. 

Крім прямих інвестицій у гірничовидобувну галузь, ЄБРР вкладає - у непрямій формі - ко-

шти в реалізацію проектів у сфері гірських і кар'єрних розробок у формі входження в акціонер-

ні капітали, кредитування, проектне фінансування через відкриті банком кредитні лінії або в 

рамках Програми сприяння розвитку торгівлі. Згідно з вимогами екологічної й соціальної полі-

тики ЄБРР, фінансові посередники (ФП), які отримують інвестиції, повинні дотримуватись ді-

ючих у ЄБРР екологічних і соціальних вимог, а також проводити комплексні екологічні й соціа-

льні обстеження клієнтів. Фінансовим посередникам забороняється вкладати кошти в компанію, 

виробнича діяльність якої не відповідає  нормативам і стандартам у галузях охорони здоров'я, 

безпеки праці, трудових відносин і навколишнього середовища.  

Ініціатива щодо забезпечення прозорості в добувних галузях (ІПДГ) (Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI) - це незалежний і добровільно підтримуваний на міжнародному 

рівні стандарт розвитку прозорості у видобувних галузях.  Главна мета цієї ініціативи – вдоско-

налення управління гіричодобувним сектором економіки за допомогою прозорої діяльності та 

підзвітності гірничодобувних підприємств.  В рамках ініціативи передбачається вивчення, пуб-

лікація та перевірка всієї інформації про рух грошових коштів компаній в нафтогазовому та гір-

ничодобувному секторах, а такjж у відповідних  доходах держави. За станом на серпень 2012 

року учасниками реалізації ІДПГ були 14 країн (включаючи три країни операцій ЄБРР), а 22 

країни стали кандидатами на приєднання до неї ( серед них дві країни операцій ЄБРР) [2;10]. 

З метою удосконалення методів управління у видобувних галузях України, поліпшення 

інвестиційного клімату в державі і т.п. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про 

приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях», якою 

одночасно схвалено Заяву Кабінету Міністрів України про приєднання до Ініціативи. На 

сьогодні затверджено План заходів щодо впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий 

Уряд», яким передбачена імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості 

видобувних галузей згідно її критеріїв [2]. Кабмін відзначає, що приєднання України до ІПДГ 

буде сприяти вдосконаленню  методів управління у видобувній галузі, покращить 
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інвестиційний клімат в державі,  сприятиме підвищенню ефективності використання природних 

ресурсів і підтвердить наміри уряду України відносно рішучої боротьбы з корупцією.  Проте ті 

кроки, що здійснюються в бік відкритості, мають на сьогодні здебільшого декларативний 

характер і поки що не просуваються далі намірів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Суттєвий вплив, який здійснює 

добувна промисловість на довкілля та соціальне середовище, а також її ключове значення для 

розвитку економіки України, створює ситуацію, в якій перетинаються інтереси багатьох груп 

стейк-холдерів. Ініціативи міжнародних фінансових організацій, таких як IFS та ЄБРР,дають 

можливість врахувати більшість цих інтересів. Ці ініціативи спрямовані на забезпечення 

відповідального відношення до вирішення проблем охорони довкілля та здоров’я населення, 

безпеки праці і соціальної сфери, відкритість діалогу між урядами держав, бізнесом і 

населенням у різних країнах. Підтримка цих ініціатив дасть змогу Україні запобігти залежності, 

стати рівноправним гравцем на світовому ринку металомісткої продукції та одночасно 

захистити національні інтереси і зберегти наявний ресурсний потенціал для майбутніх 

поколінь. 

Разом з тим потребують аналізу та оцінки пропозиції ЄБРР щодо ще більшого зниження 

державної участі та державного впливу на розвиток гірничодобувної промисловості. В 

сировинних країнах на сьогодні все більшого поширення набуває концепція ресурсного 

націоналізму, яка передбачає необхідність посилення контролю з боку суспільства та держави 

над використанням природних ресурсів, збереження їх для наступних поколінь. Ресурсний 

націоналізм проявляється у формі посилення контролю за участю іноземних компаній у 

розробці природних ресурсів, збільшенні ролі державної власності в цій сфері, і навіть 

експропріації та націоналізації шахт і свердловин у випадку, якщо розробка ресурсів не 

вкладається в обумовлені вимоги [1] Необхідні дослідження, які дали б можливість 

обгрунтувати найефективніший для сталого розвитку рівень державного втручання в Україні. 
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АНОТАЦІЇ 

УДК 622.261.5: 622.27 

Ступник Н.И., Андреев Б.Н., Письменный С.В. Технология разработки рудных месторождений открыто-

подземным способом 

Приведены результаты исследований по конструированию рациональных систем разработки на участках подземных 

работ при отработке железистых кварцитов под дном и бортами действующих карьеров Украины. 
Ступнік Н.И., Андрєєв Б.М., Письменний С. В. Технологія розробки рудних родовищ відкрито-підземним спосо-

бом 

Наведено результати досліджень по конструюванню раціональних систем розробки на ділянках підземних робіт при 

відпрацюванні залізистих кварцитів під дном і бортами діючих кар'єрів України. 
Stupnik M.I., Andreev B.M., Pysmenny S.V.  Technology of development of ore deposits an openly-underground method 

Results over of researches are brought on constructing of the rational systems of development on the areas of underground 

works at working off ferrous quartzites under a bottom and sides of operating quarries of Ukraine. 
 

УДК 622.235: 622.271 

Сидоренко В.Д., Несмашный Е.А., Федин К.А. К вопросу повышения эффективности работы циклично-поточной 

технологии на Криворожских карьерах 

Оценено влияние взрывных работ на эффективность использования циклично-поточной технологии на Криворож-

ских карьерах. Приведена методика и результаты определения скорости детонации взрывчатого вещества в сква-

жинном заряде с помощью волоконно-оптической технологии регистрации светового импульса.  

Сидоренко В. Д., Несмашный Е.А., Федин К.А. До питання підвищення ефективності роботи циклічно-потокової 

технології на Криворізьких кар'єрах 

Оцінено вплив вибухових робіт на ефективність використання циклічно-потокової технології на Криворізьких 

кар'єрах. Наведено методику й результати визначення швидкості детонації вибухової речовини у свердловинному 

заряді за допомогою волоконно-оптичної технології реєстрації світлового імпульсу.  

Sydorenko V.D., Nеsmashny E.A., Fedin K.A. To the question of increase of efficiency work  cyclic stream technology on 

the Krivoy Rog open pit 

Methods over and results of determination of speed of detonation of explosive are brought in a downhole charge with the 

help of fibre optic technology to registration of light impulse.  
 

УДК 622.341.1 

Колосов В.А. Методы учета фактических величин показателей извлечения руды 

Рассмотрены методы учета фактических величин показателей извлечения руды и определения показателей эффек-

тивности использования недр, дана оценка технических и экономических последствий для предприятий фактических 

(полученных в результате контроля) величин показателей извлечения руды и эффективности принимаемых техниче-

ских и технологических решений. 

Колосов В.О. Методи обліку фактичних величин показників витягання руди 

Розглянуто методи обліку фактичних величин показників витягання руди і визначення показників ефективності ви-

користання надр, дано оцінку технічних і економічних наслідків для підприємств фактичних (отриманих у результаті 

контролю) величин показників витягання руди і ефективності технічних і технологічних рішень, що приймаються. 

Kolosov V.O. Methods of account of actual sizes of indexes of extraction of ore 

The methods of account of actual sizes of indexes of extraction of ore and determination of indexes of efficiency of the use of 

bowels of the earth are considered, the estimation of technical and economic consequences is given for the enterprises of 

actual (got as a result of control) sizes of indexes of extraction of ore and efficiency of the accepted technical and technologi-

cal decisions. 
 

 

УДК 622.235  

Тищенко С.В., Еременко Г.И., Мартынюк М.В., Малых Д.Ю. Зависимость процесса взрывного разрушения от 

физико-механических свойств горного массива 

В работе рассмотрены особенности процесса разрушения горного массива в зависимости от физико-механических 

свойств последнего. Приведены зависимости позволяющие установить связь между динамикой взрывного разруше-

ния и прочностными свойствами разрушаемого массива. 

Ключевые слова: массив, объем, разрушение, процесс. 

Тищенко С. В., Єременко Г. И., Мартинюк М. В., Малих Д.Ю. Залежність процесу вибухового руйнування від 

фізико-механічних властивостей гірського масиву 

У роботі розглянуто особливості процесу руйнування гірського масиву залежно від фізико-механічних властивостей 

останнього. Наведено залежності, що дозволяють встановити зв'язок між динамікою вибухового руйнування й  міц-

ністними властивостями руйнованого масиву. 

Ключові слова: масив, об'єм, руйнування, процес. 
Tychenko S.V., Eremenko G.I., Martynjuk M.V., Malykh D.Ju. Dependence of process of explosive destruction on фи-

зико of mechanical properties of mountain range 

The features of process of destruction of mountain range are in-process considered depending on phizic of mechanical prop-

erties of the last. Dependences over are brought allowing to set connection between the dynamics of explosive destruction 

and durable  properties of the destroyed array. 
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УДК 622.252.8 + 622.831 

Мащенко В.А., Рачковский В.П., Крайчук С.А. Прогнозування стійкості вертикальної свердловини великого діа-

метру при розробці алмазоносних родовищ корисних копалин 

Запропоновано модель зони непружних деформацій навколо незакріпленої свердловини великого діаметру та метод 

оцінки критичних навантажень при можливій втраті стійкості стінок свердловини. Проведені теоретичні розрахунки 

критичного навантаження в залежності від розмірів зони непружних деформацій в цілому задовольняють умови кри-

терію стійкості незакріпленої вертикальної свердловини при розробці алмазоносних родовищ в кімберлітовій породі. 

Ключові слова: стійкість свердловини, кімберлітова порода, критичне навантаження, зона непружних деформацій. 

Мащенко В.А., Рачковский В.П., Крайчук С.А. Прогнозирование устойчивости вертикальной скважины большого 

диаметра при разработке алмазоносных месторождений полезных ископаемых 

Предложена модель зоны неупругих деформаций возле незакрепленной скважины большого диаметра и метод оцен-

ки критических нагрузок при возможной потери устойчивости стенок скважины. Произведенные теоретические рас-

четы критических нагрузок в зависимости от размеров зоны неупругих деформаций в целом удовлетворяют услови-

ям устойчивости незакрепленной вертикальной скважины при разработке алмазоносных месторождений в кимбер-

литовой породе. 

Ключевые слова: устойчивость скважины, кимберлитовая порода, критическая нагрузка, зона неупругих деформа-

ций. 

Machshenko V.A., Rachkovskiy V.P., Kraychuk S.O. Stability prediction in vertical boreholes of a large diameter during 

diamond deposits mining 

In this article proposed a model of inelastic deformation zone around the unshored borehole of a large diameter and a method 

of critical loads evaluation for possible loss of stability in the borehole walls. Theoretical calculations of critical load, de-

pending on the size of the zone of inelastic deformations, in general satisfy the conditions of stability criterion for unshored 

vertical borehole during diamond deposits mining.  

Key words: stability of a vertical borehole, kimberlitic pipe, critical load, inelastic deformation zone. 
 

УДК 624.07 

Єфіменко В.І., Сухан О.П., Паливода О.А Аналіз проблем та шляхів реконструкції житлових будівель перших 

масових серій 

У статті розглянуті основні проблеми реконструкції житлових будівель перших масових серій, правове та норматив-

не забезпечення реконструкції, дефекти, що найбільш часто зустрічаються в будівельних конструкціях житлових 

будівель, а також питанням обстеження та підсилення основних несучих конструкцій.  

Ключові слова: будівля, реконструкція, ремонт, реформування. 

Ефименко В.И., Сухан А.П., Паливода А.А. Анализ проблем и путей реконструкции жилых зданий первых массо-

вых серий 

В статье рассмотрены основные проблемы реконструкции жилых зданий первых массовых серий, правовое и норма-

тивное обеспечение реконструкции, дефекты, которые наиболее часто встречаются в строительных конструкциях 

домов, а также вопросы обследования и усиления основных несущих конструкций.  

Ключевые слова: здание, реконструкция, ремонт, реформирование. 

Еfimenko V.I., Sukhan O.P., Palyvoda O.A. Analysis of problems and ways of reconstruction of the first mass series 

blocks of flats 

The basic problems of reconstruction of blocks of flats of the first mass series, legal and regulatory reconstruction support, 

most commonly found defects in building constructions of residential buildings, as well as the problem of examination and 

reinforcement of basic bearing constructions are studied.  

Key words: building, reconstruction, repair, reformation. 
 

УДК 624.078.416 

Ефименко В.И., Сухан А.П. Бионические подходы в конструировании стыков трубобетонных конструкций с цен-

трифугированным ядром 

Рассмотрено практическое приложение бионических подходов в конструировании стыков трубобетонных конструк-

ций с центрифугированным ядром на основе анализа внутреннего строения объектов живой природы.  

Ефіменко В.І., Сухан А.П. Біонічні підходи у конструюванні стиків трубобетонних конструкцій з центрифугованим 

ядром 

Розглянуто практичне застосування біонічних підходів у конструюванні стиків трубобетонних конструкцій з 

центрифугованим ядром на основі аналізу внутрішньої будови об’єктів живої природи.  

Efimenko V. I., Sukhan A.P. Bionic approaches in designing of joints the tubeconcrete of designs with centrifuge the kernel 

In article the practical appendix of  bionic approaches in designing of joints of tubeconcrete designs with a centrifuge kernel 

on the basis of the analysis of an internal structure of objects of wildlife is considered. 

 

УДК 624.014 

Слипич А.А., Мовчан И.А. Оптимальное проектирование стальних балок двотаврового сечения 

В работе рассмотрены вопросы оптимального проектирования стальных балок двутаврового сечения. Предложены 

оптимальные зависимости геометрических размеров балки с учетом обеспечения местной устойчивости стенки и 

полки. 

Ключевые слова: оптимальное проектирование, стальные балки, прочность, устойчивость. 

Сліпич О.О., Мовчан І.А. Оптимальне проектування сталевих балок двотаврового перерізу 

 

У роботі розглянуто питання оптимального проектування сталевих балок двотаврового перерізу. Запропоновані оп-
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тимальні залежності геометричних розмірів балки з урахуванням забезпечення місцевої стійкості стінки та полки. 

Ключові слова: оптимальне проектування, сталеві балки, міцність, стійкість. 

Slipich A.A., Movchan I.A. Optimum design of steel beams of dvotavrovy section. 

In work questions of optimum design of steel beams of section are considered. Optimum dependences of the geometrical 

sizes of a beam taking into account ensuring local stability of a wall and the shelf are offered. 

Keywords: optimum design, steel beams, durability, stability. 
 

УДК 622.1: 528.7 

Долгіх О.В. Прогнозування деформацій денної поверхні за результатами обмеженої кількості циклів спостережень  

Розглянуто питання вдосконалення методики дослідження територій, що знаходяться у зонах впливу підземних гір-

ничих робіт, з метою підвищення якості прогнозування подальшого їх стану. Пропонується для опрацювання ре-

зультатів вимірів, здійснених на реперах профільних ліній спостережних станцій, використовувати сучасні статисти-

чні методи та програмні засоби.  

Долгих А.В. Прогнозирование деформаций дневной поверхности по результатам ограниченного количества циклов 

наблюдений 

Рассмотрен вопрос совершенствования методики исследования территорий, которые находятся в зонах влияния под-

земных горных работ, с целью повышения качества прогнозирования их дальнейшего состояния. Предлагается для 

обработки результатов измерений, выполненных на реперах профильных линий наблюдательных станций, использо-

вать современные статистические методы и программные средства. 

Dolgikh A.V. Forecasting of deformations of a day surface by results of the limited quantity of cycles of supervision 

The question of perfection of a technique of research of territories which are in zones of influence of underground mountain 

works, for the purpose of improvement of quality of forecasting of their further condition is considered. It is offered for pro-

cessing of results of the measurements executed on reference points of profile lines of observant stations, to use modern sta-

tistical methods and software. 
 

УДК 624.046.2 

Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О. Міцність та жорсткість залізобетонних згинальних елементів з по-

рушеним зчепленням арматури та бетону  

Наведено експериментальна теорія розрахунку згинальних елементів з порушеним зчепленням арматури та бетону. 

На підставі результатів випробувань дослідних балок проведено апробацію відповідності цієї теорії. Приведено ана-

ліз залежності ступеню порушення зони зчеплення та її довжини на експлуатаційні характеристики дослідних балок. 

Ключові слова: Бетон, арматура, зчеплення, тріщиноутворення, міцність, балка. 

Valovoj A.I., Eremenko А.U., Valovoj М.А. Detection of bond failure of principal reinforcement with concrete for the 

performance characteristics of experiment beams      

The article shows results of experimental investigations of experiment beams with bond failure of reinforcement and con-

crete. The calculating theory of such elements is shown. Failure ratio of bond zone and its length for experiment beams per-

formance characteristics is described. 

Concrete, reinforcement, bond, crack formation, strength, beam. 

Бетон, арматура, сцепление, трещинообразование, прочность, балка. 
 

УДК 621.926: 34.16 

Моркун В.С., Радионов В.М. Моделирование процесса классификации железорудной пульпы в гидроциклоне с 

учетом ее физико-механических характеристик 

Изложены принципы синтеза математической модели классификации частиц измельченной руды, лежащие в основе 

разработки системы автоматического управления гидроциклоном. 

Ключевые слова: гидроциклон, модель гидродинамики, энергоэффективность, ультразвук 

Моркун В.С., Радионов В.М. Моделювання процесу класифікації залізорудної пульпи в гідроциклоні з урахуван-

ням її фізико-механічних характеристик 

Викладено принципи синтезу математичної моделі класифікації часток подрібненої руди, системи автоматичного 

управління гідроциклоном, що лежать в основі розробки. 

Ключові слова: гідроциклон, модель гідродинаміки, енергоефективність, ультразвук 

Morkun V.S., Radionoff V.M. Design of process of classification of iron - ore mash in hydrocyclone of taking into account 

her phizyk-mechanical descriptions 

Principles of synthesis of mathematical model of classification of particles of the ground up ore, being the basis of develop-

ment systems of automatic control hydro cyclone, are expounded. 

Keywords: hydrocyclone, model of hydrodynamics, энергоэффективность, ultrasound. 
 

УДК 222:271 

Федоренко С.А., Ткаличенко С.В., Жуков С.А. Концепция математического моделирования задачи оптимизации 

одноканальных двухпродуктовых транспортных потоков 

Предложен теоретический подход к частному решению транспортной задачи оптимизации карьерных грузопотоков 

при вовлечении попутно добываемого сырья в транспортный канал главных конвейерных трактов циклично-

поточной технологии. 

Ключевые слова: карьерный грузопоток, циклично-поточная технология, внутрикарьерное складирование, перегру-

зочные пункты. 

Федоренко С.О., Ткаліченко С.В., Жуков С.О. Концепція математичного моделювання задачі оптимізації однока-

нальних двопродуктових транспортних потоків 

Запропоновано теоретичний підхід до часткового рішення транспортної задачі оптимізації кар'єрних вантажопотоків 

при залученні побіжної сировини в транспортний канал головних конвеєрних трактів циклічно-потокової технології. 



Анотації 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 33, 2012 328 

Ключові слова: кар'єрний вантажопотік, циклічно-потокова технологія, внутрішньокар'єрного складування, пере-

вантажувальні пункти. 
Fedorenko S.A, Tkalychenko S.V., Zhukov S.A. Concept of mathematical optimization problem for modeling transport 

flows with two productions and one channel 

The theoretical approach to the particular solution of the transport problem of optimizing traffic flows quarry with the in-

volvement of produced raw materials in the transport channel main conveyor paths cyclic-flow technology. 

Keywords: mining cargo, cyclic-flow technology, intraquarry warehousing, transshipment points. 
 

УДК 621.926:34.16 

Моркун Н.В. Пространственно-временная декомпозиция нелинейных динамических структур с распределенными 

параметрами на основе иерархического метода главных компонент I-NPCA  

Изложены основные принципы формирования пространственно-временной модели нелинейных динамических объ-

ектов обогатительного производства на основе структуры с распределёнными параметрами.  

Ключевые слова: моделирование, нелинейные динамические объекты, распределённые параметры, модель Гам-

мерштейна, декомпозиция. 

Моркун Н.В. Просторово-часова декомпозиція нелінійних динамічних структур з розподіленими параметрами на 

основі ієрархічного методу головних компонент I-NPCA  

Викладено основні принципи формування просторово-часової моделі нелінійних динамічних об'єктів збагачувально-

го виробництва на основі структури з розподіленими параметрами.  

Ключові слова: моделювання, нелінійні динамічні об'єкти, розподілені параметри, модель Гаммерштейна, декомпо-

зиція. 

Morkun N.V. Spatio-temporal decouplig of nonlinear dynamic structures with the up-diffused parameters on the basis of 

hierarchical method of main компонент of I-NPCA  

Basic principles of forming of spatio-temporal model of nonlinear dynamic objects of concentrating production are expound-

ed on the basis of structure with the up-diffused parameters.  

Keywords: design, nonlinear dynamic objects, up-diffused parameters, model of Hammerstein, decouplig. 
 

УДК 622.268 

Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю. Розробка похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин камерними сис-

темами 

Виконано аналіз застосування камерних систем розробки рудних покладів, запропонована нова технологічна схема 

виймання стелин. Приведена методика визначення співвідношення параметрів стелини і підсічного простору для її 

відпрацювання та місця закладання доставної виробки.    

Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю.  Разработка наклонных и крутопадающих месторождений полезных ископаемых 

камерными системами 

Выполнен анализ применения камерных систем разработки рудных месторождений, предложена новая технологиче-

ская схема отработки потолочин. Приведена методика определения соотношения параметров потолочины и подсеч-

ного пространства для ее отработки и места закладывания доставочной выработки.    

Kushneriov І.P., Krivenko Y.Y.  Development and steep sloping mineral deposits camera system 

The analysis of camera systems of ore deposits, offered a new technological scheme potolochin mining. The technique of 

determining the ratio of parameters potolochiny and slash space for its processing and production sites lay haul. 
 

УДК 624.153.525:624. 131.54 

Тимченко Р.А., Богатынский А.В.  Круглые фундаменты на подрабатываемых территориях 

В статье рассматриваются виды, применение, особенности проектирования круглых фундаментов на подра-

батываемых территориях. 

Ключевые слова: круглый фундамент, подрабатываемые территории, сооружение башенного типа. 

Тімченко Р.О., Богатинський А.В. Круглі фундаменти на територіях з підземними виробками 

У статті розглядаються види, використання, особливості проектування круглих фундаментів на територіях з підзем-

ними виробками. 

Ключові слова: круглий  фундамент, території з підземними виробками, споруди баштового типу. 

Timchenko R.O., Bogatynsky A.V. The round foundations on the undermined territories  

 Sorts, application, features of designing of the round foundation on undermined territories are considered in the article. 

Keywords: found foundations, undermined territories, tower-type construction. 
 

УДК 669.162.16  

Е.Г. Донсков, В.П. Лялюк, А.Д. Донсков, Д.А. Кассим Доменная плавка под давлением, мифы и реальность 

Повышенное давление газа в рабочем пространстве доменных печей является скорее привычным, а не необходимым 

фактором, поэтому без ущерба для производства может быть снижено и использоваться лишь как метод стабилиза-

ции перепада давлений газа между горном и колошником.  

Ключевые слова: доменная печь, давление на колошнике. 

Є.Г. Донсков, В.П. Лялюк, А.Д. Донсков, Д.О. Кассим Доменна плавка під тиском, міфи і реальність 

Підвищений тиск газу в робочому просторі доменних печей є скоріше звичним, а не необхідним фактором, тому без 

шкоди для виробництва може бути знижено і використовуватися лише як метод стабілізації перепаду тиску газу між 

горном і колошником.  

Ключові слова: доменна піч, тиск на колошнику. 

E.G. Donskov, V.P. Lyalyuk, A.D. Donskov, D.A. Kassim Blast-furnace melting under pressure, myths and reality 

Increased gas pressure in the working space of blast furnaces is more familiar, and not essential, therefore, without prejudice 
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to the Pro-production can be reduced and used only as a method of stabilization of the differential-pressure gas between the 

blast furnaces-hearth and top. 

Key words: blast furnace, pressure on the top. 
 

УДК 669.162 

Ревенко А.В., Ревенко О.А. Исследование равновесия серы в горне доменной печи 

Приведены методические особенности исследования равновесия серы в горне доменной печи. С целью сглаживания 

неравномерности распределения температуры шлака в объеме горна и характеристики температурного уровня про-

цесса десульфурации чугуна шлаком в печи предложено понятие теоретической температуры шлака в горне. 

Ключевые слова: сера, доменная печь, горн, чугун, шлак, равновесие 

Ревенко О.В., Ревенко О.О. Дослідження рівноваги сірки в горні доменної печі 

Наведені методичні особливості дослідження рівноваги сірки в горні доменної печі. З метою згладжування нерівно-

мірності розподілу температури шлаку в об’ємі горна та  характеристики температурного рівня процесу десульфура-

ції чавуну шлаком в печі запропоновано поняття теоретичної температури шлаку в горні. 

Ключові слова: сірка, доменна піч, горно, чавун, шлак, рівновага 

Rewenko A.V., Rewenko O.A. Study of equal balance of sulfur in a hearth of the blast furnace 

There are reduced methodical features of study of equal balance of sulfur in a hearth of the blast furnace. With the purpose of 

smoothing out of irregularity of allocation of temperature of slag in volume of a hearth and performance of a temperature 

level of process of desulfuration of cast iron by slag in hearth is offered the concept of a theoretical temperature of slag in 

hearth. 
Keywords: sulfur, blast furnace, hearth, cast iron, slag, equilibrium 

УДК 621.926: 34.16 

Моркун В.С., Подгородецкий Н.С. Повышение эффективности ультразвуковых методов контроля и диагностики 

для обеспечения безопасной эксплуатации строительных объектов 

Изложены результаты анализа возможности использования технологии фазированных решеток для построения си-

стем контроля и диагностики на основе высокоэнергетического ультразвука. 

Ключевые слова: ультразвуковой контроль,  фазированная решетка. 

Моркун В.С., Підгородецький М.С. Підвищення ефективності ультразвукових методів контролю і діагностики для 

забезпечення безпечної експлуатації будівельних об'єктів 

Викладено результати аналізу можливості використання технології фазованих решіток для побудови систем контро-

лю і діагностики на основі високоенергетичного ультразвука. 

Ключові слова: ультразвуковий контроль,  фазовані решітки. 

Morkun V.S., Podgorodetskiy N.S. Н.С. Increase of efficiency of ultrasonic methods of control and diagnostics for provid-

ing of safe exploitation of building objects 

The results of analysis of possibility the use technology of фазированных grates are expounded for the construction the 

checking and diagnostics systems on the basis high-energy ultrasound. 

Keywords: ultrasonic control,  фазированная grate. 
 

УДК 669: 621.926.2 

Учитель А.Д, Малиновский Ю.А., Малиновская А.Ю. Особенности ударного взаимодействия негабаритных кус-

ков транспортируемого материала в роторном агрегате для подготовки металлургического сырья 

В работе описана роторная машина для транспортирования, охлаждения, просеивания и, в некоторых случаях, дроб-

ления крупных кусков неоднородного металлургического сырья. Теоретически получены зависимости для расчета 

параметров машины, при которых будет происходить разрушение требуемого класса перемещаемого материала. 

Ключевые слова: ротор, агломерат, дробление, камера дробления, энергия разрушения. 

Учитель А.Д, Малиновский Ю.А., Малиновская А.Ю. Особливості ударної взаємодії шматків негабаритів ма-

теріалу, що транспортується, в роторному агрегаті для підготовки металургійної сировини 

У роботі описано роторна машина для транспортування, охолоджування, просіювання і, в деяких випадках, дроб-

лення крупних шматків неоднорідної металургійної сировини. Теоретично отримані залежності для розрахунку па-

раметрів машини, при яких відбуватиметься руйнування необхідного класу переміщуваного матеріалу. 

Ключові слова: ротор, агломерат, дроблення, камера дроблення, енергія руйнування. 

Uchitel’ A.D., Malinovsky Ju.A., Malinoxsraja A.Ju. Features of shock co - operation of not overall pieces of the trans-

ported material in a rotor asm for preparation of metallurgical raw material 

A rotor machine is in-process described for a portage, cooling, sifting and, on occasion, crushing of large pieces of heteroge-

neous metallurgical raw material. In theory dependences are got for the calculation of parameters machines which destruction 

of the required class of the moved material will be at. 

Keywords: rotor, agglomerate, crushing, crushing chamber, energy of destruction. 
 

УДК 669.162.16  
Донсков Е.Г., Лялюк В.П., Донсков А.Д., Кассим Д.А. Эффективность использования интенсификаторов домен-
ной плавки в предшествующие годы и на современном этапе 
На современном этапе работы доменных печей расход дутья ниже достигнутого в прежние годы, несмотря на широ-
кое использование повышенного давления газа предназначенного для увеличения расхода дутья. Обогащение дутья 
кислородом не компенсировало сокращение его расхода, что привело к снижению интенсивности поступления кис-
лорода через фурмы и, соответственно, интенсивности горения кокса. На рубеже тысячелетий видно, что оба мето 
да не оправдали возложенных на них ожиданий. 

Ключевые слова: доменная печь, давление на колошнике, расход дутья, кислород. 
 

УДК 669.162.16  

Донсков Є.Г., Лялюк В.П., Донсков А.Д., Кассим Д.О. Ефективність використання інтенсифікаторів доменної 
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плавки в попередні роки і на сучасному етапі 

На сучасному етапі роботи доменних печей витрата дуття нижче досягнутого в колишні роки, незважаючи на широ-

ке використання підвищеного тиску газу, призначеного для збільшення витрати дуття. Збагачення дуття киснем не 

компенсувало скорочення його витрати, що призвело до зниження інтенсивності надходження кисню через фурми і, 

відповідно, інтенсивності горіння коксу. На рубежі тисячоліть видно, що обидва методу не виправдали покладених 

на них очікувань. 

Ключові слова: доменна піч, тиск на колошнику, витрата дуття, кисень. 

Donskov E.G., Lyalyuk V.P., Donskov A.D., Kassim D.A. The efficiency of the use of intensifiers blast melting in previ-

ous years and at the present stage 

At the modern stage of work of blast furnaces blast consumption below the progress in the previous years, in spite of the 

wide use of high-pressure gas intended to increase the flow of blast. The enrichment of blast oxygen not compensate for the 

reduction of its consumption, which led to a reduction in the supply of oxygen through tuyeres and, respectively, the intensity 

of the burning of the coke. At the turn of the millennia shows that both methods are not justified assigned to their expecta-

tions. 

Key words: blast furnace, pressure on the top, air consumption, oxygen. 
 

УДК 662.749:067.5 

Лялюк В.П., Ляхова И.А., Соколова В.П., Кассим Д.А. Исследование влияния содержания влаги в  угольной ших-

те на  качество доменного кокса  

Высокая влажность угольной шихты и большие ее колебания наиболее сильно влияют на прочностные свойства 

кокса. Шихта должна поступать в углеподготовительные цеха коксохимических предприятий с содержанием влаги 

не выше 6-7 % или необходимо принимать меры для ее сушки на коксохимических предприятиях.  

Ключевые слова: кокс, угольная шихта, влажность шихты, насыпная масса, колеблемость. 

Лялюк В.П., Ляхова І.А., Соколова В.П., Кассім Д.О. дослідження впливу вмісту вологи у  вугільній шихті на  

якість доменного коксу 

Висока вологість вугільної шихти і великі її коливання найсильніше впливають на міцнісні властивості коксу. Ших-

та повинна поступати у вуглепідготовчі цехи коксохімічних підприємств із вмістом вологи не вище 6-7 % або необ-

хідно вживати заходи для її сушки на коксохімічних підприємствах. 

Ключові слова: кокс, вугільна шихта, вологість шихти, насипна маса, коливання. 

Lyalyuk V.P., UchitelA.D., Liakhova I.A., Sokolova V.P, Kassim D.A. Research of influence of  moisture content in  coal 

charge on  quality of blast-furnace  coke 

High humidity of coal charge and its large fluctuations have the most strong influence on the strength properties of the coke. 

Charge must come in the coal- preparatory shop of  by-product coke plant with a humidity content not higher than 6-7%, or it 

is necessary to take measures for its drying by-product coke enterprises. 

Key words: coke, coal charge, humidity of charge, bulk mass, variability. 
 

УДК 669.749.2 

Лялюк В.П., Соколова В.П., Ляхова И.А., Кассим Д.А. Оценка стабильности прочности кокса по показателям М25 

и М10 в зависимости от колеблемости качества угольной шихты 

Качество кокса и, прежде всего, высокая стабильность его показателей является основным фактором, определяющим 

технико-экономические показатели работы доменных печей. Исследована зависимость стабильности показателей 

прочности кокса от колеблемости показателей качества угольной шихты: содержания влаги, золы, насыпной массы и 

др. 

Ключевые слова: кокс, угольная шихта, качество кокса, колеблемость, стабильность показателей, среднеквадра-

тичное отклонение 

Лялюк В.П., Соколова В.П., Ляхова І.А., Кассім Д.О. Оцінка стабільності міцності коксу за показниками М25 і М10 

в залежності від коливань якості вугільної шихти 

Якість коксу і, передусім, висока стабільність його показників є основним чинником, що визначає техніко-

економічні показники роботи доменних печей. Досліджена залежність стабільності показників міцності коксу від 

коливань показників якості вугільної шихти : вмісту вологи, золи, насипної маси та ін. 

Ключові слова: кокс, вугільна шихта, якість коксу, коливання, стабільність показників, середньоквадратичне відхи-

лення 

Lyalyuk V.P., Sokolova V.P., Liakhova I.A., Kassim D.A. Estimation of coke strength stability on indexes of М25 and М10 

in dependence on coal charge quality variability  

The quality of coke and, first of all, high stability of its indicators is the main factor, determining the technical and economic 

parameters of work of blast furnaces. Dependence of stability of indexes of coke strength  is investigated on variability of 

indexes of coal charge quality: maintenances of moisture, ash, bulk weight of and other 

Key words: сoke, coal charge, quality of coke, variability, stability of indexes, standard deviation 
 

УДК 669. 14.018 

Панченко А.Н., Гасик М.И., Оторвин П.И., Учитель А.Д., Лялюк В.П. Повышение стойкости колосников агло-

мерационных машин 

Использование для получения колосников стали 30Х14Г8Ю2Л, микролегированной титаном и азотом, по сравнению 

с применяемыми на агломашинах колосниках из стали 75Х28Н2СЛ, обеспечивает повышение стойкости колосников 

и снижение себестоимости их изготовления. 
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Ключевые слова: конвейерная машина, агломерат, колосник, сталь, износостойкость  

Панченко Г.М., Гасик М.І., Оторвін П.І., Учитель О.Д., Лялюк В.П.  Підвищення стійкості колосників агломера-

ційних машин 

Застосування для отримання колосників сталі 30Х14Г8Ю2Л, мікролегованої титаном та азотом, в порівнянні з тими, 

що застосовуються на агломашинах колосниками зі сталі 75Х28Н2СЛ, забезпечує підвищення стійкості колосників 

та зниження собівартості їх виготовлення 

Ключові слова: конвеєрна машина, колосник, сталь, зносостійкість 

Panchenko A.N., Gasik M.I., Otorvin P.I., Uchitel′ A.D., Lyalyuk V.P. Increase of firmness of furnace-bars of sintering 

machines 

Use 30Х14Г8Ю2Л, микролегированной by titan and nitrogen became for the receipt of furnace-bars, as compared to ap-

plied on sintermachines furnace-bars from steel of 75Х28Н2СЛ, provides the increase of firmness of furnace-bars and de-

cline of prime price of their making. 

Keywords: conveyer machine, agglomerate, furnace-bar, steel, wearproofness   
 

УДК 662.641 

Учитель А.Д., Кормер М.В., Шмельцер Е.О. Методы предотвращения смерзания углей при их транспортировке 

В статье проанализированы основные факторы, влияющие на смерзаемость углей при их транспортировке в холод-

ный период года, рассмотрены процессы тепло- и массообмена, происходящие в процессе смерзания. Приведены 

основные  способы и средства предотвращения смерзания и восстановления сыпучести углей.  

Смерзание углей, безопасная влажность, химические добавки, сыпучесть груза 

Учитель О.Д., Кормер М.В., Шмельцер К.О. Методи запобігання змерзання вугілля при його транспортуванні 

В статті проаналізовані основні фактори, які впливають на змерзання вугілля при його транспортуванні в холодний 

період року, розглянуті процеси тепло- та масообміну, які відбуваються в процесі змерзання. Наведені основні мето-

ди та засоби запобігання змерзання  та відновлення сипучості вугілля. 

Змерзання вугілля, безпечна волога, хімічні добавки, сипучість вантажу 

Uchitel A., Kormer M., Shmeltser K. Methods avoid freezing coals during their transportation 

In the article are analysed  the basic factors, which influence freezing coals during their transportation in the cold period of 

year,  also analised the processes of heat and mass transfer in time of freezing. The main ways and means to avoid freezing 

and restore the flow of coal is shows. 

Freezing coals, safe humidity, chemical components, the friability of load 
 

УДК 669. 14.018 

Панченко А.Н., Гасик М.И., Оторвин П.И., Учитель А.Д., Лялюк В.П. Повышение стойкости колосников агло-

мерационных машин 

Использование для получения колосников стали 30Х14Г8Ю2Л, микролегированной титаном и азотом, по сравнению 

с применяемыми на агломашинах колосниках из стали 75Х28Н2СЛ, обеспечивает повышение стойкости колосников 

и снижение себестоимости их изготовления. 
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Панченко Г.М., Гасик М.І., Оторвін П.І., Учитель О.Д., Лялюк В.П.  Підвищення стійкості колосників агломера-

ційних машин 

Застосування для отримання колосників сталі 30Х14Г8Ю2Л, мікролегованої титаном та азотом, в порівнянні з тими, 

що застосовуються на агломашинах колосниками зі сталі 75Х28Н2СЛ, забезпечує підвищення стійкості колосників 

та зниження собівартості їх виготовлення 

Ключові слова: конвеєрна машина, колосник, сталь, зносостійкість 

Panchenko A.N., Gasik M.I., Otorvin P.I., Uchitel′ A.D., Lyalyuk V.P. Increase of firmness of furnace-bars of sintering 

machines 

Use 30Х14Г8Ю2Л, микролегированной by titan and nitrogen became for the receipt of furnace-bars, as compared to ap-

plied on sintermachines furnace-bars from steel of 75Х28Н2СЛ, provides the increase of firmness of furnace-bars and de-

cline of prime price of their making. 

Keywords: : conveyer  machine, agglomerate, furnace-bar, steel, wearproofness   
 

УДК 621.771.06 

Чумаков В.П. Технологічні особливості прокатки на блюмінгу 

Виконано аналіз технологічних особливостей прокатки злитків на блюмінгу і запропоновано алгоритм розрахунку 

висоти встановлення нижнього валка по відношенню повехні першого станинного ролика. 

Чумаков В.П. Технологические особенности прокатки на блюминге 

Выполнен анализ технологических особенностей прокатки слитков на блюминге и предложен алгоритм расчета 

высоты установления нижнего рабочего валка по отношению поверхности первого станинного ролика. 

Chumakov V.P. Technological features of rolling on blooming 

The analysis of technological features of rolling of bars is executed on blooming and the algorithm of calculation of height of 

establishment of lower working roller offers on the relation of the first bed roller. 
 

УДК 622.7:622.333 

Самойлик В.Г. Исследование влияния омасливания угольной поверхности на эффективность действия реагентов-

пластификаторов 

Рассмотрено влияние степени омасливания угольной поверхности на эффективность действия реагeнтов-

пластификаторов при подготовке водоугольного топлива. 

Самойлик В.Г. Дослідження впливу омасливания вугільної поверхні на ефективність дії реагентів-пластифікаторів 
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Розглянутий вплив міри омаслювання вугільної проверхні на ефективність дії реагентів-пластифікаторів при підго-

товці водовугільного палива.  

Samoylik V. Research of influence of butter  of coal surface on efficiency of action of reagents-plasticizers 

Influence of degree of butter of coal surface is considered on efficiency of action of reagents-plasticizers at preparation of 

water-coal fuel. 
 

УДК 622.834 

Назимко И.В. Экспериментальная проверка производства энтропии в виде необратимых потоков сдвижений в 

натурных условиях 

Выполнена проверка результатов закономерностей необратимых потоков сдвижений в натурных условиях. 

Назімко І.В. Експериментальна перевірка виробницттва ентропії у виляді необернених потоків зсувів у природних 

умовах 

Виконана перевірка результатів закономірностей незворотніх потоків сзувів в натурних умовах. 

Nazimko I.V. Experimental verification of production of entropy as irreversible streams of moving in model terms 

Verification of the results irreversible flows of displacement have been performed in actual conditions. 
 

УДК 629.114: 622.002.5 

Гирин В.С., Гирин И.В., Потапенко В.В., Тупотенко В.В. Перспективы применения спектрального анализа для 

диагностирования технического состояния горнотранспортного оборудования 

На основе использования электронно-оптической аппаратуры предложена методика и усовершенствовано оборудо-

вание для определения фактического технического состояния при диагностировании агрегатов горнотранспортного 

оборудования в условиях ПАО «ИнГОК» 

УДК 629.114: 622.002.5 

Гірін В. С., Гірін І.В., Потапенко В.В., Тупотенко В.В. Перспективи застосування спектрального аналізу для 

діагностування технічного стану гірничотранспортного устаткування 

На основі використання електронно-оптичної апаратури запропоновано методику і вдосконалено устаткування для 

визначення фактичного технічного стану при діагностуванні агрегатів гірничотранспортного устаткування в умовах 

ПАТ "ІнГЗК" 

Girin S.V., Girin I.V., Potapenko V.V., Tupotenko V.V. Prospects of application of spectrology for diagnosticating of the 

technical state of mine transport equipment 

On the basis of the use electronic-optical apparatus methods are offered and an equipment is improved for determination of 

the actual technical state at diagnosticating of asms of mine transport equipment in the conditions of ПАО "ИнГОК" 
 

УДК 622.684 

Сокур М.І., Кассов В.Д.  Підвищення ефективності роботи екскаваторно-автомобільного комплексу кар'єра шляхом 

обгрунтування оптимальних параметрів навантажувальних площадок 

У роботі представлено методику оптимізації продуктивності екскаваторно-автомобільних комплексів кар’єрів за 

рахунок узгодження їх робочих параметрів з параметрами робочих площадок та конкретних гірничотехнічних умов 

розробки. 

Ключові слова: кар’єр,  оптимізація, екскаваторно-автомобільний комплекс, маневрові майданчики  

Сокур Н.И., Кассов В.Д. Повышение эффективности работы экскаваторно-автомобильного комплекса карьера путем 

обоснования оптимальных параметров погрузочных площадок 

В работе представлена методика оптимизации производительности экскаваторно-автомобильных комплексов карье-

ров за счет согласования их рабочих параметров с параметрами рабочих площадок и конкретных горнотехнических 

условий работы 

Ключевые слова: карьер, оптимизация, экскаваторно-автомобильный комплекс, маневровые площадки  

Sokur N.I., Kassov V.D. Improving the efficiency of excavator-car set-jobs through study of optimum parameters loading 

bays 

This paper presents a methodology to optimize the performance excavator-car set-pits by coordinating their operation 

parameters to the parameters of work sites and the specific mining conditions of work 

Keywords: careers, optimization, excavator-car set, shunting areas 
 

УДК 621.314.632 

Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Сірманов Р.І. Енергетичні характеристики установок з ударно-циклічними наван-

таженнями 

Стаття присвячена аналізу енергетичних характеристик установок з ударно-циклічними навантаженнями та пошуку 

шляхів зменшення швидкості накиду реактивної потужності. Для цього на основі реально існуючих осцилограм були 

проведені розрахунки і наведені характеристики. 

Синолиций А.Ф., Кольсун В.А., Сирманов Р.И.  

Статья посвящена анализу энергетических характеристик установок с ударно-циклическими нагрузками и поиску 

путей уменьшения скорости наброса реактивной мощности. Для этого на основании реально существующих осцил-

лограмм были произведены расчеты и приведены характеристики. 

Sinolytsiy A.F., Kolsun V.A., Sirmanov R.I.  

The article is dedicated to research of the energetic characteristics of installations with the impact loads and the search of the 

ways of decreasing of the reactive’s power rate of change. For that the calculations are made and the characteristics are 

shown on the base of the real oscillograms 
 

УДК  622.233 

Бугай Л.А. Проблемы повышения эксплуатационных свойств геликоидальных пар пневматических перфораторов и 
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пути их решения 

Изложены проблемы влияющие на эксплуатационные свойства геликоидальных пар пневматических перфораторов и 

поставлены задачи для решения этих проблем.  

Ключевые слова: пневматический перфоратор, эксплуатационные свойства, пара геликоидальная. 
Бугай Л.А. Проблеми з підвищення експлуатаційних властивостей гелікоїдальних пар пневматичних перфораторів 

та шляхи їх вирішення. 

Розглянуті проблеми , що впливають на експлуатаційні властивості гелікоїдальних пар пневматичних перфораторів 

та поставлені задачі для вирішення цих проблем. 

Ключеві слова: пневматичний перфоратор, експлуатаційні властивості, пара гелікоїдальна. 

Bugaj L.A. The problem rise on the exploitation a pair of the helical it spiral pneumatic perforators and a path theirs solution. 

The problem present in fluence on the exploitation property a pair of the helical it spiral pneumaic perforators and put solu-

tion on the resolution these problem, 
 

УДК 622.233.5 

Артамонова Д.А., Нечаев В.П., Киселев В.Н., Кассир С.Г. Применение многооперационных станков для обработ-

ки цилиндров перфораторов 

Даны рекомендации и приведен пример разработки групповой технологии для обработки цилиндров различных ви-

дов перфораторов, при переходе на выпуск продукции по среднесерийному типу производства в условиях завода 

КЗГМ. Показаны преимущества закупки нового современного оборудования. 

Ключевые слова: перфоратор, точность, станки, инструмент, технологический процесс. 

Артамонова Д.О., Нечаєв В.П., Кисельов В.Н., Кассир С.Г. Використання багатоопераційних верстатів для обро-

бки циліндрів перфораторів 

Дані рекомендації і наведено приклад розробки групової технології для обробки циліндрів різних видів перфорато-

рів, при переході на випуск продукції по середньо серійному типу виробництва в умовах заводу КЗГМ. Показані 

переваги закупки нового сучасного обладнання. 

Ключові слова: перфоратор, точність, верстати, інструмент, технологічний процес. 

Artamonova D.А., Nechaev V.P., Kiselev V.N., Kassir S. G. Using multioperational machine tools to processing cylinders 

of down-hole-hammer 

Recommendations are given and an example of the elaboration of group technology to handle different type cylinders of 

down-hole-hammers, during the output on medium size of production on the KZGM plant. Shown the benefits of buying new 

equipment. 

Keywords: down-hole-hammer, precision, machine tools, tools, technological process 
 

УДК 629.113.075.8 

Рудь Ю.С., Радченко И.С., Неймирко С.И. Исследование движения автомобиля при пусковом, разгонном, устано-

вившемся и тормозном режимах 

Составлены и решены дифференциальные уравнения движения автомобиля, в результате получены аналитические 

зависимости для определения зависимостей вращающего момента от времени на валу ведущих колес в период пуска 

двигателя и в начале движения автомобиля, зависимостей скорости, установившейся скорости и установившегося 

вращающего момента от времени, пути торможения для двух режимов торможения. 

Ключевые слова: автомобиль, исследование движения, вращающий момент, скорость, тормозной путь. 

Рудь Ю.С., Радченко І.С., Неймірко С.Й. Дослідження руху автомобіля при пусковому, розгінному, сталому та 

гальмівному режимах.  

Складено та розв'язано диференціальні рівняння руху автомобіля, в результаті отримано аналітичні залежності для 

визначення залежностей обертаючого моменту від часу на валу ведучих коліс в період пуску двигуна та на початку 

руху автомобіля, залежності швидкості, сталої швидкості та сталого обертаючого моменту від часу, шляху гальму-

вання для двох режимів гальмування.  

Ключові слова: автомобиль, дослідження руху, обертаючий момент, швидкість, шлях гальмування. 

Rudj Yu. S, Radchenko I. S., Nejmirko S.J. Research of motion of car at starting, acceleration, set and braking modes.  

Worked out and decided differential equalizations of motion of car, as a result analytical dependences are got for determina-

tion of dependences moment of rotation from time on the billow of driving-wheels in the period of starting of engine and at 

the beginning of motion of car, dependences of the speed, set to speed and set moment of rotation from time, braking distance 

for two modes of braking. 

Keyword: car, research of motion, moment of rotation, speed, braking distance. 
 

УДК 622.233.6 

Громадский А.С., Горбачов Ю.Г., Громадский В.А. Исследования вертикальных колебаний станка СБШ-250 с 

канатно-полиспастным меанизмом подачи бурового инструмента   

Разработана динамическая и математическая модели и приведены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований вертикальных колебаний станка СБШ-250, доказана адекватность разработанных моделей.  

Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Громадський В.А. Дослідження вертикальних коливань верстата СБШ-250 з 

канатно-поліспастним меанізмом подачі бурового інструменту   

Розроблено динамічну та математичнуа моделі і наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень 

вертикальних коливань верстата СБШ-250, доведено адекватність розроблених моделей. 

Gromadskiy A.S., Gorbachov Yu.G., Gromadskiy V.A. Research of vertical vibration of roller drilling machine SBSH-

250 with rope-reeving mechanism of pull down 

Dynamic and mathematical models are developed and the results of theoretical and experimental studies of the vertical vibra-

tion of roller drilling machine SBSH-250 are given, and adequacy of the developed models is proved. 
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УДК 621.31 

Момот В.Е., Вишневский Н.В. Анализ влияния солнечных фотоэлектрических электростанций на режимы работы 

энергосистемы 

Проведен анализ существующих в Украине условий развития альтернативной энергетики. Рассмотрены сезонные 

изменения режимов работы энергосистемы и солнечных электростанций. Выполнен анализ и оценка влияния солне-

чной фотоэлектрической электростанции на режимы работы энергосистемы.  

Момот В.Ю., Вишневський М.В. Аналіз впливу сонячних фотоелектричних електростанцій на режими роботи ене-

ргосистеми 

Проведено аналіз існуючих  в Україні умов розвитку альтернативної енергетики. Розглянуто сезонні зміни режимів 

роботи енергосистеми та сонячних електростанцій. Виконано аналіз та оцінку впливу сонячної фотоелектричної 

електростанції на режими роботи енергосистеми. 

Momot V.E., Vyshnevskiy M.V. Analysis of influence solar photo-electric power stations on modes of the energy system 

The analysis of existing in Ukraine terms for development of alternative energy is conducted. Seasonal changes of operating 

modes of a power supply system and solar power stations are considered. The analysis and assessment of influence solar 

power photo-electric station on energy system operating modes is made. 
 

УДК 621.314.632 

Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С. Особливості ідентифікації енергетичних моделей споживачів електри-

чної енергії, поєднаних у групу  

Наведено математичний апарат системи ідентифікації енергетичної моделі електроспоживача. Проведено оптиміза-

цію математичних викладок для застосування у цифрових мікропроцесорних системах. В якості прикладу обрахова-

но еталонні значення критеріїв ідентифікації для одиничних та поєднаних у групу типових промислових трифазних 

споживачів електроенергії. 

Синолиций А.Ф., Кольсун В.А., Козлов В.С. Особенности идентификации энергетических моделей потребителей 

электрической энергии, объединенных в группу 

Приведен математический аппарат системы идентификации энергетической модели электропотребителя. Математи-

ческие выкладки оптимизированны для современных цифровых вичислительных систем. В качестве примера 

рассчитаны значения критериев идентификации для одиночного и объединённых в группу типовых промышленных 

трёхфазных потребителей электроэнергии.  

Sinolitsyy A., Kolsun V., Kozlov V. Some aspects of energy model identification of electric load groop 

The article gives mathematic tool of energy model identification system. Material is adopted for embedded systems. The 

article shows calculations of  identification criterions for single and group of three phase high voltage types of load. 
 

УДК 621.92 

Жосан А.А., Ліпанчиков С.І. Огляд та аналіз обладнання для дезінтеграції шматків твердих матеріалів як об'єктів 

керування 

У багатьох галузях промисловості, насамперед в будівельній та металургійній, є необхідність в використанні різного 

роду дробарного обладнання. У даній статті проведено аналіз існуючих пристроїв для дроблення та змелення матері-

алу як об’єктів керування. 

дробарка, млин, електрогідравлічний спосіб подрібнення, УЗ змелення, автоматизація. 

Жосан А.А., Липанчиков С.И. Обзор и анализ оборудования для дезинтеграции кусков твердых материалов как 

объектов управления 

Во многих отраслях промышленности, в первую очередь, в строительной и металлургической, существует необхо-

димость в использовании разного рода дробильного оборудования. В данной статье проведен анализ существующих 

устройств дробления и измельчения материала как объектов управления. 

дробилка, мельница, электрогидравлический способ дробления , УЗ измельчение, автоматизация 

Dzosan A.A., Lipanchikov S.I. Review and analysis of equipment for disintegration of pieces of hard materials as 

management objects 

There is a need to use the crushing equipment of different kind in many branches of industry, especially in building and met-

allurgical ones. The analysis of existent means of material crushing and grinding as control object are given in the article. 

crusher, mill, electrohydraulic method of crushing, ultrasonic milling, automation 
 

УДК 621.315.052.7 621.395.14.   

Пархоменко Р.А. Повышение эффективности электроснабжения в шахтных сетях как один из путей повышения 

конкурентноспособности продукции  

В работе исследуются режимы электропотребления электроприводов шахтного оборудования и проводится анализ 

путей повышения эффективности электроснабжения шахт, что в конечном итоге приведет к росту производительно-

сти горного оборудования за счет улучшение режимных показателей качества электроэнергии. На основе экспери-

ментальных исследований обособленно работающих электроприемников  определено их воздействие на режимы 

электропотребления остальных потребителей электрической энергии шахтных сетей, проведен анализ режимов на-

пряжения. 

Ключевые слова: эффективность, качество электроэнергии, режим напряжения, шахтная сеть. 

Пархоменко Р.О. Підвищення ефективності електропостачання в шахтних мережах як один зі шляхів підвищення 

конкурентноздатності продукції.  

В роботі досліджуються режими електроспоживання електроприводів шахтного обладнання та проводиться аналіз 

шляхів підвищення ефективності електропостачання шахт, що наприкінці призводить до зростання продуктивності 

гірничого обладнання за рахунок поліпшення режимних показників якості електроенергії. На основі експеримента-

льних досліджень окремо працюючих електроприймачів визначено їх вплив на режими електроспоживання решти 
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споживачів електричної енергії шахтних мереж, проведений аналіз режимів напруги. 

Ключові слова: ефектівнсть, якість електроенергії, режим напруги, шахтна мережа. 

Parkhomenko R.A. Increase of efficiency of power supply in mine networks as one of ways of increase of konkurent-

nosposobnosti products 

The modes of electro-consumption of electromechanics of mine equipment are in-process probed and the analysis of ways of 

increase of efficiency of power supply of mines is conducted, that in the end will bring to growth of the productivity of 

mountain equipment for an account an improvement over of regime indexes of quality of electric power. On the basis of ex-

perimental researches of isolated workings electro-receivers  their affecting is certain modes of electro-consumption of other 

users of electric energy of mine networks. The analysis of the modes of tension is conducted. 

Keywords: efficiency, quality of electric power, mode of tension, mine network. 
 

УДК 621.669.14  

Аніськов О.В. Особливості електропластичної прокатки мідної стрічки  

В роботі досліджується  вплив дії електричного струму, постійного та імпульсного, на фізико-механічні властивості 

мідної стрічки під час її прокатки електропластичної та звичайної. Досліджуються зміни питомого опору стрічки під 

дією електричного струму. Розглянуті різні способи підведення постійного та імпульсного струму у зону пластичної 

деформації. З’ясовано, що найбільш ефективним є розташування ковзких контактів для підведення електричного 

струму до та після зони деформування. 

Ключові слова: прокатка, постійний та   імпульсний струм, електро-фізико-механічні властивості. 

Аниськов А.В. Особенности электропластической прокатки медной ленты  

В работе исследуется  влияние действия электрического тока, постоянного и импульсного, на физико-механические 

свойства медной ленты во время ее прокатки электропластической и обычной. Исследуются изменения удельного 

сопротивления ленты под действием электрического тока. Рассмотренны разные способы подведения постоянного и 

импульсного тока в зону пластической деформации. Выясненно, что наиболее эффективным есть расположения ско-

льзящих контактов для подведения электрического тока до и после зоны деформирования. 

Ключевые слова: прокатка, постоянный и   импульсный ток, электро-физико-механические свойства. 

Аniskov А.V. Features electroplastic rolling copper tape  

The influence of electric direct and pulse current on physical-mechanical properties of copper strip (tape) during it`s 

electroplastic and conventional (general) rolling has been researched in the paper.  The changing of resistivity of strip under 

the influence of electric current has been researched.  Diferent techniques (methods) of direct and pulse current applycation 

to the plastic deformation zone has been analysed. It has been discovered then the most effective techniques of placement of 

sliding contacts for applycation of electric current before and after of the plastic deformation zone. 

Keywords: rolling, irect and pulse electric current, electrical-physical-mechanical properties. 
 

УДК  622.647 

Салоід Ї. Аналіз існуючих мов web-програмування та особливості їх застосування при розробці сайтів для дистан-

ційного навчання 

У даній роботі розглядаються найбільш популярні мови WEB-програмування, вказуються напрями їх застосування. 

Аналіз функціоналу мов показав, що для побудови зручного, гарно оформленого та інтерактивного сайту варто ви-

користовувати одночасно декілька мов WEB-програмування, кожна з яких орієнтована на певний круг вирішуваних 

задач.  

Салоид И. Анализ существующих языков WEB-программирования и особенности их применения при разработке 

сайтов для дистанционного обучения 

В данной работе рассматриваются наиболее популярные языки WEB-программирования, определяются направления 

их применения. Анализ функциональности языков показал, что для конструирования удобного, красиво оформлен-

ного и интерактивного сайта следует использовать сразу несколько языков web-программирования, каждый из кото-

рых ориентирован на определенный круг решаемых задач. 

Saloid I. Analysis of the existing WEB-programming languages and their application for making site of distance learning 

In this paper the most popular web-programming languages are viewed and the direction of their use is defined. Analysis of 

functional languages has shown that for an easy, well designed and interactive website we should use simultaneously several 

web-programming languages, each of which focuses on a specific range of problems being solved. 
 

УДК 622.647.2 

Ефименко Л.И., Тиханский М.П. Оценка влияния отдельных нагрузок действующих на формирование металлоем-

кости става ленточного конвейера  

Выполнен анализ нагрузок, действующих на опорные конструкции конвейера в зависимости от грузопотока и режи-

мов транспортирования, а также оценка влияния отдельных факторов на металлоемкость конвейерного става. 

Єфіменко Л.І., Тиханський М.П. Оцінка впливу окремих навантажень, що діють на формування металоємності 

ставу стрічкового конвеєра    

Виконаной аналіз навантажень, що діють на опорні конструкції конвеєра залежно від вантажопотоку і режимів 

транспортування, а також оцінка впливу окремих чинників на металоємність конвеєрного ставу. 

Efimenko L.I.., Tikhanskiy M.P. Assessment of the impact of individual loads acting on the formation of metal composi-

tion of the conveyor belt 

The analysis of the loads acting on supporting structures conveyor depending on traffic and transportation modes, and assess 

the influence of individual factors on metal conveyor pond. 
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УДК 621.926: 34.16 

Цвиркун С.Л. Применение нечеткой логики для определения крупнокусковой руды 

Рассмотрена система автоматического определения кусков руды в потоке с использованием контролера на основе 

нечеткой логики. Приведена модель системы определения кусков руды с помощью нечеткого управления с исполь-

зование ANFIS технологии. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, нечеткая логика, нечеткая база знаний, сортировка, 

функций принадлежностей. 

Цвіркун С.Л. Застосування нечіткої логіки для визначення крупнокускової руди 

Розглянуто систему автоматичного визначення шматків руди в потоці з використанням контролера на основі 

нечіткої логіки. Приведено модель системи визначення шматків руди за допомогою нечіткого управління з викори-

стання ANFIS технології. 

Ключові слова: автоматизована система управління, нечітка логіка, нечітка база знань, сортування, функцій при-

ладдя. 

Tsvirkun S.l.. Application of fuzzy logic for determination of large-sized ore 

The system of automatic determination of pieces of ore is considered in a stream with the use of inspector on the basis of 

fuzzy logic. A model over of the system of determination of pieces of ore is brought by means of unclear management with 

the use of ANFIS of technology. 

Keywords: CAS of management, fuzzy logic, unclear base of knowledge, sorting, functions of belongings. 
 

УДК 624.023. 023.943 

Чирва В.Н., Савченко А.А., Сухан А.П. Динамическое обследование фундамента дробилки дробильно-

перегрузочного узла на отм. -60 м ПАО «ИнГОК» 

Рассмотрены вопросы инструментального динамического обследования дробилки крупного дробления и влияния 

динамических нагрузок на строительные конструкции. Приведен анализ причин нарушения нормативных условий 

работы дробильного оборудования. Проанализировано негативное влияние сверхнормативных динамических нагру-

зок на техническое состояние фундамента и конструкций опускного колодца. 

Чирва В.Н., Савченко А.А., Сухан О.П. Динамічне обстеження фундаменту дробарки дробильно-

перевантажувального вузла на відм. -60 м ПАО «ІнГЗК» 

Розглянуто питання інструментального динамічного обстеження дробарки крупного подрібнення і впливу динаміч-

них навантажень на будівельні конструкції. Наведено аналіз причин порушення нормативних умов роботи дробар-

ного обладнання. Проаналізовано негативний вплив понаднормових динамічних навантажень на технічний стан фу-

ндаменту і конструкцій опускного колодязя. 

Chirva V.N., Savchenko A.A., Sukhan A.P Dynamic examination of the foundation of the crusher crushing-and-

transshipment hub at the mark -60 m, ПАО «InGOK» 

The article considers the issues of instrumental dynamic examination large crushers and crushing impact of dynamic loads on 

the building structures. The analysis of the causes of violation of normative conditions of work of crushing equipment. Ana-

lyzed the negative influence of excessive load on the technical state of foundations and structures standpipe well. 
 

УДК 622.733: 622.774.913.1: 622.765 

Олейник М.О., Михно С.В. Обоснование элементов топологии технологической схемы обогащения титанoмагнети-

товой руды коренного месторождения Украины 

Приведены элементы топологии технологической схемы обогащения коренных руд Кропивнянского месторождения. 

Установлены основные закономерности вещественного состава руд. Предложена технологическая схема переработ-

ки комплексных титансодержащих руд Кропивнянского месторождения с получением трех товарных концентратов: 

титаномагнетитового, ильменитового и апатитового. 

Олійник М.О., Міхно С.В. Обґрунтування елементів топології технологічної схеми збагачення титанoмагнетитової 

руди корінного родовища України 

Наведено елементи топології технологічної схеми збагачення корінних руд Кропивнянського родовища. Встановле-

но основні закономірності речовинного складу руд. Запропоновано технологічну схему переробки комплексних ти-

танвмісних руд Кропивнянського родовища з отриманням трьох товарних концентратів: титаномагнетитового, іль-

менітового й апатитового. 

Oliinyk M.O. Mikhno S. V. Justification topology elements of technological flow sheet of titan-magnetite indigenous ore 

deposits of Ukraine 
Topology elements of indigenous ore processing flow sheet of Kropivenka deposit were presented. Were established the 

basic laws of the material composition of ores. Were proposed technical flow diagram of Kropivnyansk titaniferous ore de-

posit in order to produce three trade concentrates: titan-magnetite, ilmenite and apatite. 
 

УДК 691: 692: 620: 624.01 

Суртаєв В.В., Кривенко О.Ю., Ю.Ю. Кривенко Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним 

теплозахистом. Застосування поліуретану, поліурії, пінополіуретанових (PU) і поліізоціануратних (PІR) систем, на-

пилюваних пінопластів 

Ера необмежених і дешевих енергоресурсів закінчується й виходом із цієї ситуації є енергозбереження. Застосування 

якісної теплоізоляції в будівництві є запорукою економії енергоресурсів і збереження нормального мікроклімату в 

приміщеннях. Прогрес у даній галузі також пов'язаний з постійною жорсткістю вимог нормативних актів до теплової 

захищеності будинків і загальною тенденцією до енергозбереження при будівництві й експлуатації будинків. 

Суртаев В.В., Кривенко О.Ю., Кривенко Ю.Ю. Современные конструкции внешних ограждений домов с 

повышенной теплозащитой. применение полиуретана, полиурии, пенополиуретановых (PU) и полиизоциануратних 

(PІR) систем, напыляемых пенопластов 
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Эра неограниченных и дешевых энергоресурсов заканчивается и выходом из этой ситуации является энергосбереже-

ние. Применение качественной теплоизоляции в строительстве является залогом экономии энергоресурсов и сохра-

нение нормального микроклимата в помещениях. Прогресс в данной отрасли также связан с постоянной жесткостью 

требований нормативных актов к тепловой защищенности домов и общей тенденцией к энергосбережению при 

строительстве и эксплуатации домов. 

Surtaev V.V., Kryvenko O.Ju., Kryvenko Ju.Ju. Modern constructions of external protections of houses with an enhance-

able heatcover. application of poly Urethanum, polyurii, polyurethane (PU) and poly of циануратних (PІR) systems, of dust 

foam plastics 

The of era of unlimited and cheap энергоресурсов of is closed and an exit from this situation is an energy - savings. 

Application of high - quality heat - insulation in building is the mortgage of economy of energy resources of and maintenance 

of normal microclimate in apartments. Progress in this industry is also related to permanent inflexibility of requirements of 

normative acts to thermal protected of houses and general tendency to the energy - savings at building and exploitation of 

houses. 
 

УДК 624.04 

Валовой А.И., Воронá В.Л. Основные виды воздействий на здания и их последствия  

В статье приведены основные виды воздействий на здания. Также представлены последствия их влияния на техни-

ческое состояние зданий и сооружений.  

Валовой О.І., Воронá В.Л.  Основні види впливів на будівлі та їх наслідки 

У статті наведені основні види впливів на будівлі. Також представлені наслідки їх впливу на технічний стан будівель 

і споруд. 

Valovoj A.I., Voroná V.L. Main types of impact of buildings and their implications 

This article contains the main types of impacts on the building. Also presents the impact of their influence on the technical 

condition of the buildings. 
 

УДК 681.5.015:681.5.015.23 

Кондратець В.О., Мацуй А.М. Оптимізація параметрів стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини 
Наведено результати математичного моделювання роботи стенда та оптимізації його конструктивних параметрів. 

Запропонована конструкція стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини. 

Кондратец В.А., Мацуй А.Н. Оптимизация параметров стенда, формирующего колебательное вертикальное движе-

ние жидкости 
Приведены результаты математического моделирования работы стенда и оптимизации его конструктивных парамет-

ров. Предложена конструкция стенда, который формирует колебательные вертикальные движения жидкости. 

Kondratets V.A., Matsuy A.N. Optimization of parameters of stand, that forms fluctuating vertical motion of liquid 
The results of mathematical design of work of stand and optimization of his structural parameters are resulted in the article. 

The construction of stand which forms fluctuating vertical motions of liquid is offered. 
 

УДК 658.589 

Турило А.А., Гушко С.В. Підвищення ефективності в управлінні промисловим підприємством з позиції стратегіч-

ного розвитку  

Удосконалено показники підвищення ефективності в управлінні промисловим підприємством. 

Ключові слова: ефективність, економічний та стратегічний розвиток, конкурентність.  

Турило А.А., Гушко С.В. Повышение эффективности в управлении промышленным предприятием с позиции стра-

тегического развития  

Усовершенствованы показатели повышения эффективности в управлении промышленным предприятием. 

Ключевые слова: эффективность, экономическое и стратегическое развитие, конкурентность.  

Turilo A.A., Gushko S.V. Increase of efficiency in a management an industrial enterprise from position of strategic devel-

opment  

The indexes of increase of efficiency are improved in a management an industrial enterprise. 

Keywords: efficiency, economic and strategic development, competition.  
 

УДК 330.1 

Харин С.А., Коровина Е.В. Экономика Украины: анализ динамики развития и пути структурной трансформации 

Выполнен анализ динамики развития ВВП Украины, проведено сопоставление этого показателя, рассчитанного по 

паритету покупательной способности, с рядом государств. Рассмотрено изменение структуры добавленной стоимо-

сти, темпов промышленного и сельскохозяйственного производства с выделением ряда важных видов продукции.  

Уделено внимание динамике экспорта-импорта товаров и услуг, географической и товарной структуре внешнеторго-

вых операций. Затронуты меры по селективной трансформации экономики страны. 

Харін С.А. Коровіна Є.В. Економіка України: аналіз динаміки розвитку та шляхи структурної трансформації 

Виконано аналіз динаміки розвитку ВВП України, проведено зіставлення цього показника, розрахованого за парите-

том купівельної спроможності, з рядом держав. Розглянута зміна структури доданої вартості, темпів промислового і 

сільськогосподарського виробництва з виділенням ряду важливих видів продукції. Приділено увагу динаміці 

експорту-імпорту товарів і послуг, географічній і товарній структурі зовнішньоторговельних операцій. Розглянуті 

заходи з селективної трансформації економіки країни.  
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Kharin S.A., Korovina E.V. Ukraine's economy: an analysis of the dynamics of development and structural transformation 

of the way 

The analysis of the dynamics of the development of Ukraine's GDP, a comparison of this figure, calculated by purchasing 

power parity, with a number of states. The change in the structure of value added, the rate of industrial and agricultural pro-

duction with the release of a number of important products. Attention is paid to the dynamics of export-import of goods and 

services, the geographical and commodity structure of foreign trade. Affected by the actions of selective transformation of 

the economy 
 

УДК 65.011.46.003.1    

Захарченко І.С. Визначення факторів впливу на економічну активність підприємства 

У статті розглянуті питання щодо факторів впливу на  економічну активність підприємств ГМК.  Також   визначено  

вплив факторів на діяльність  підприємства загалом та його економічну активність зокрема. 

Ключові слова: економічна активність підприємства, фактори впливу, життєвий цикл підприємства, внутрішні і 

зовнішні фактори, фаза, критерії вибору факторів. 

Захарченко  И.С. Определение факторов влияния на экономическую активность предприятия 

В статье рассмотрены вопросы о факторах влияния на экономическую активность предприятий ГМК. Также опреде-

лено влияние факторов на деятельность предприятия в общем и его экономическую активность  в т.ч. 

Ключевые слова: экономическая активность предприятия, факторы влияния, жизненный цикл предприятия, внут-

ренние и внешние факторы, фаза, критерии выбора факторов. 

Zakharchenko I.S.  Identifying the impact factors of enterprises’ economic activity  

The paper deals with the questions concerning the impact factors of mining and metallurgical complex enterprises’ economic 

activity. There is also determined the influence of this factors on the enterprise’s activity in general and its economic activity 

in particular.  

Keywords: economic activity of enterprises, impact factors, the life cycle of the enterprise, internal and external factors, the 

phase, criteria of factors selection. 
 

УДК 338.33 
Богачевська К.В. Теоретичні підходи визначення поняття «диверсифікація підприємства» як економічної категорії 

У статті розглянуто різні  підходи до визначення поняття «диверсифікація». Досліджено погляди науковців у даному 

питанні. Висвітлена роль диверсифікації в сучасних умовах діяльності підприємств. Запропоновано власне визна-

чення «диверсифікації». 

Ключові слова: диверсифікація, підприємницький ризик, конкурентоспроможність. 

Богачевская К.В. Теоретические подходы определение понятия «диверсификация предприятия» как экономической 

категории 

В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «диверсификация». Исследованы взгляды ученых 

в данном вопросе. Освещена роль диверсификации в современных условиях деятельности предприятий. Предложено 

собственное определение «диверсификации». 

Ключевые слова: диверсификация, предпринимательский риск, конкурентоспособность. 

Bogachevska К.V. Theoretical aproaches to notion definition of “enterprise diversification” as an economic category 

Different approaches to notion definition “diversification” are considered. Scientists’ views concerning the following issues 

are investigated. Diversification role in modern conditions of enterprise activity is dissolved. Private definition of diversifica-

tion is proposed. 

Keywords: diversification, business risk, competitiveness. 
 

УДК 65.012.4 

Мельникова И.Е. Оптимизация процесса управления  и усовершенствование нормирования труда руководителей 

Выполнены исследования в области процесса исследования, управления  труда руководителей и даны рекомендации 

по усовершенствованию нормирования труда руководителей на промышленных предприятиях. 

Мельнікова І.Є. Оптимізація процесу управління та удосконалення нормування праці керівників 

Виконані дослідження в області процесу управління працею  керівників та надані рекомендації щодо удосконалення 

нормування праці керівників на промислових підприємствах 

Melnikova I.E.  The optimization of control and improvement labor rating leaders 

The studies in the research process, labor leaders and management recommendations to improve the valuation of labor lead-

ers in the industry. 
 

УДК 65.012.8 
Турило А.М., Капітула С.В., Патицька О.В. Оцінка фінансової безпеки підприємства на засадах маркетингового 

інструментарію 

Висвітлено актуальність комплексної оцінки фінансової безпеки підприємств гірничо-металургійного комплексу в 

сьогоднішніх умовах світової фінансової кризи. Запропоновано методику якісної та кількісної оцінки фінансової 

безпеки підприємств. 

Ключові слова: фінансова безпека, маркетинговий інструментарій, економічний розвиток, фінансова криза, фінан-

совий стан, комплексна оцінка, методичні підходи. 

Турило А.М., Капитула С.В., Патицкая О.В. Оценка финансовой безопасности предприятия на принципах марке-

тингового инструментария 

Отражена актуальность комплексной оценки финансовой безопасности предприятий горно-металлургического ком-

плекса в сегодняшних условиях мирового финансового кризиса. Предложена методика качественной и количествен-

ной оценки финансовой безопасности предприятий. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, маркетинговый инструментарий, экономическое развитие, финансовый 
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кризис, финансовое состояние, комплексная оценка, методические подходы. 

Turylo A.M., Kapitula S.V., Patitska O.V. Assessment of financial security on the basis of marketing tools 

It was done the actuality of full financial safe assessment of the network of mining and metallurgical  enterprises now in 

contexts of the global financial crisis. It was offered the methodology of full quantitative and qualitative financial safe 

assessment of enterprises. 

Keywords: financial safety, marketing tool, economic development, financial crisis, financial state, complex estimation, 

methodical approaches. 

 

УДК 657:332.2 

Брадул О.М., Тимко Є.В., Жидкова Н.П. Особливості операцій з земельними ділянками в бюджетних установах та 

державних комерційних підприємствах 

Досліджено сучасний стан операцій з земельними ділянками в Україні, визначена специфіка їх відображення в бух-

галтерському обліку як права власності та права користування земельної ділянки  

Ключові слова: форми власності земельних ділянок,. облік права власності, облік вартості земельної ділянки 

Брадул А.М., Тимко Е.В., Жидкова Н.П. Особенности операций с земельными участками в бюджетных органи-

зациях и государственных коммерческих предприятиях 

Исследовано современное состояние операций с земельными участками в Украине, определена специфика их отра-

жения в бухгалтерском учете как права собственности и права пользования земельного участка 

Ключевые слова: формы собственности земельных участков,. учет права собственности, учет стоимости земельно-

го участка 

Bradul A.M., Tymko E.V., Zhydkova N.P. Features of operations with lot lands in budgetary organizations and state 

business enterprises 

The article examines the current state of operations on land in Ukraine, determined the specificity of their reflection in the 

accounting as property rights and the right to use land 

Keywords: ownership of land. records of ownership, registration cost of land 

 

УДК 658.5 

Рябикіна О.Г. Розроблення стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів 

Розглянуто питання необхідності розроблення стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів 

Кривбасу з метою досягнення ними технологічної конкурентоспроможності на основі удосконалення управління 

техніко-технологічною базою з урахуванням нових, обґрунтованих імперативів розвитку. 

Рябыкина Е.Г. Разработка стратегии технологического развития горно-обогатительных комбинатов 

Рассмотрен вопрос о необходимости разработки стратеги технологического развития горно-обогатительных комби-

натов Кривбасса для достижения ими технологической конкурентоспособности на основании усовершенствования 

управления технико-технологической базой с учетом новых, обоснованных императивов развития. 

Ryabykina O.G. Strategy formulation of technological development at mining and ore-dressing complexes 

The article considers the necessity of problem strategy of technological development of mining and ore-dressing complexes 

in Kryvbas aimed at their achieving technological competitiveness due to improving their technical and technological basis 

and considering modern grounded development imperatives. 

 

УДК 65.012.4: 622.7.002  

Добровольский В.В. К вопросу совершенствование организационной структуры управления горно-обогатительным 

комбинатом  

Выполнен анализ этапов совершенствования управления горно-обогатительными комбинатами г. Кривого Рога. Да-

ны рекомендации по оптимизации организационной структуры управления, которые проиллюстрированы на приме-

ре ПАО «Ингулецкий ГОК».  

Добровольський В.В. До питання вдосконалення організаційної структури управління гірничо-збагачувальним 
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комбінатом  

Виконано аналіз етапів удосконалення управліннна гірничо-збагачувальних комбінатах. Запропоновані рекомендації 

щодо оптимізації організаційної структури управління при виборі підприємством стратегії на скорочення витрат, які 

проілюстровані на прикладі ПАТ «Інгулецький ГЗК»/ 

Dobrovolsky V.V. To the question perfection of organizational structure of management an ore mining and processing com-

bine  

The analysis of the stages of perfection of management ore mining and processing combines is executed. Crooked Horn. 

Recommendations are given on optimization of organizational structure managements which are illustrated on the example of 

ПАО "Inguletsk GZK".  

 

УДК 658: 27.622 

Калініченко О.В. Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємств гірничо-металургійного комплексу 

Удосконалено теоретичні та методичні положення щодо розвитку системи менеджменту субʹєктів економічної 

діяльності, що є основою підвищення ефективності діяльності гірничовидобувних підприємств. 

Калиниченко Е.В. Пути совершенствования системы менеджмента предприятий горно-металлургического компле-

кса 

Усовершенствованы теоретические и методические положения по развитию системы менеджмента субъектов эко-

номической деятельности, что является основой повышения эффективности деятельности горнодобывающих пред-

приятий. 

Kalinichenko О.V. Ways of management system of mining and metallurgical complex 

Theoretical and methodical positions are improved on development of the system of management of subjects of economic 

activity, that is basis of increase of efficiency of activity of mining enterprises. 

 

УДК 330.322 : 502.33  

Короткий В.Ю. Політика міжнародних фінансових організацій щодо соціальної та екологічної відповідальності 

підприємств гірничодобувної галузі 

Розглядаються стратегічні підходи Європейського банку реконструкції та розвитку і міжнародної фінансової корпо-

рації до фінансування проектів у гірничодобувній галузі. Особлива увага приділяється питанням забезпечення відпо-

відального відношення до вирішення проблем охорони довкілля та здоров’я населення, безпеки праці і соціальної 

сфери. 

Ключові слова. Гірничодобувна промисловість, екологічна відповідальність, екологічна та соціальна політика, іні-

ціатива щодо забезпечення прозорості в добувних галузях, ЄБРР, МФК 

Короткий В.Ю. Политика международных финансовых организаций в сфере социальной и экологической ответ-

ственности предприятий горнодобывающей отрасли 

Рассматриваются стратегические подходы Европейского банка реконструкции и развития и Международной финан-

совой корпорации к финансированию проектов в горнодобывающей отрасли. Особое внимание уделяется  вопросам  

обеспечения ответственного отношения к решению проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, без-

опасности труда и социальной сферы. 

Ключевые слова. Горнодобывающая промышленность, экологическая ответственность, экологическая и социальная 

политика, инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях, ЕБРР, МФК. 

Korotkiy V. Policies of international financial organizations on social and environmental responsibility of enterprises of 

mining industry 

Strategic approaches of the European Bank for Reconstruction and Development and the International Finance Corporation 

in financing projects in the mining industry, are considered in this article. Particular attention is paid to ensuring responsible 

attitude to the problems of environmental protection and public health, safety and social services. 
Keywords. Mining, environmental liability, environmental and social policy initiative to promote transparency in the extrac-

tive industries, the EBRD, the IFC. 



ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ 

Вісник Криворізького національного університету,  вип. 33, 2012 341 

УДК 621.774:53.47.01 
 

Т.Н. АБРОСИМОВА, В.П.СОКУРЕНКО, д-р техн. наук, И.П. ОСТРОВСКИЙ,   

В.М. ФРИДМАН, канидаты техн. наук, ГП «ВНИТИ-ТЕСТ», г. Днепропетровск  
 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ  ОКУМЕНТОВ  

С ЕВРОПЕЙСКИМИ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС 
 

Определены основные положения совершенствования стандартов на трубы на основе их гармонизации  с ре-

гиональными и международными стандартами. Гармонизация отечественных нормативных документов с зарубеж-

ными повышает конкурентоспособность труб производителей украинских предприятий. 
 

Вступление Украины во Всемирную организацию торговли (ВТО), присоединение к дого-

вору о технических барьерах в торговле, экспортная ориентация трубной  промышленности 

сделали особо актуальной проблемой приведение в соответствие  системы технического регу-

лирования международным требованиям. 

Государственная система технического регулирования в Украине в настоящее время в зна-

чительной мере гармонизирована с международными требованиями, в частности, с Европей-

скими, основанными на принципах «нового подхода» и «глобального подхода», принятых в ЕС. 

Основой выполнения требований «нового подхода» в Украине является разработка техниче-

ских регламентов, соответствующих Европейским Директивам. Технические регламенты 

должны устанавливать основные требования к защите жизни и здоровья людей, животных, рас-

тений, охраны окружающей среды и природных ресурсов. В соответствии с Директивами (Тех-

ническими регламентами) разрабатываются стандарты, предусматривающие требования к ка-

честву конкретных видов продукции. Поставка продукции по таким стандартам исключает 

необходимость дополнительных доказательств о соответствии продукции Директивам (Техни-

ческим регламентам). Внедрение технических регламентов и гармонизированных с Евронор-

мами и с другими нормативными документами технически развитых стран Запада националь-

ных стандартов является одним из основных направлений Европейского подхода к снижению 

технических барьеров в торговле в странах, принимающих участие в ВТО. 

В настоящей статье определены наиболее существенные направления работы по совершен-

ствованию системы технического регулирования в области стандартизации: определение ос-

новных положений совершенствования стандартов на трубы на основе их гармонизации с реги-

ональными и международными стандартами. 

Анализ применяемых в Украине стандартов показал, что значительная часть их требований 

соответствует зарубежным. Так, например, практически все крупные специализированные 

трубные предприятия в течение ряда лет поставляют на экспорт трубы непосредственно по ев-

ропейским и другим зарубежным стандартам. При этом следует отметить, что к невыполняе-

мым не в полном объеме требованиям относятся, в основном, требования к методам испытаний 

и контролю готовой продукции. 

Вместе с тем, законодательством Украины производство продукции по зарубежным стан-

дартам не разрешено для нужд отечественного потребителя, что усложняет работу предприя-

тий-изготовителей. Например, практика изготовления одного и того же вида труб по двум или 

даже трем стандартам, по двойным требованиям к продукции на внутренний (по ГОСТ, ДСТУ, 

ТУ У) и внешний рынок (по зарубежным стандартам) - имеет негативные последствия для ее 

потребления как внутри страны, так и для расширения экспорта.  

Выпуск труб и другой металлопродукции с двойными требованиями к качеству (по ГОСТ, 

ДСТУ, ТУ У и с более высокими требованиями в соответствии с международно-признанными 

стандартами) не содействует развитию производства в сторону повышения качества продукции 

и стабилизации этого качества. Двойные требования к квалификации персонала, к метрологи-

ческому обеспечению производства, состоянию технологического процесса, оборудованию, к 

средствам испытания и контроля и к др. не содействуют подъему общего уровня культуры про-

изводства и качества. 

Применение заготовки с различным химическим составом для продукции внутреннего по-

требления и на экспорт также не содействует качеству продукции, стабилизации производства 

и его мобильности при переходе с выполнения одного заказа на другой. Применение заготовки 

с более высокими требованиями по химическому составу при изготовлении продукции для 

Украины повысит ее общую конкурентоспособность. 
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Применение при изготовлении продукции межгосударственных стандартов (ГОСТ) и зару-

бежных нормативных документов привело к значительному расширению сортаментного ряда и 

снижению мобильности производства.  

 Указанные негативные последствия могут быть устранены путем гармонизации НД.  

Приведение отечественной нормативной документации в соответствие с зарубежными 

стандартами позволяет: 

унифицировать размеры и предельные отклонения от них, что обеспечит взаимозаменяе-

мость продукции, снизит ее себестоимость и, следовательно, повысит ее экспортный потенци-

ал; 

установить единые или близкие к ним требования к марочному составу сталей, что позво-

лит значительно снизить расход металла; 

обеспечить единообразие метрологических требований к методам контроля и испытаний; 

снизить затраты на подготовку к сертификации продукции зарубежными сертификацион-

ными органами. 

Принятые в Украине законы о стандартизации и техническом регулировании определили 

переход нашей страны на европейскую методологию стандартизации, предусматривающую 

разработку обязательных технических регламентов, что соответствует европейским директи-

вам, и разработку государственных стандартов, соответствующих евронормам. 

При проведении работ по гармонизации стандартов необходимо, по нашему мнению, исхо-

дить из следующих положений: 

количество гармонизированных стандартов не в полной мере определяет рост экспортного 

потенциала; 

ориентироваться в первую очередь нужно на стандарты для производства продукции мас-

сового использования; 

унифицировать необходимо, в первую очередь, те марки стали, поставка которых за рубеж 

уже производится и их полное освоение не потребует значительных изменений в технологии 

производства; 

первоочередным является приведение в соответствие размерного ряда; 

значительная доля методов испытаний и контроля качественных характеристик металло-

продукции по отечественным и зарубежным стандартам близка, поэтому целесообразно по-

этапное прямое применение зарубежных стандартов. 

Уже сегодня недостаток гармонизированных стандартов становится препятствием к взаим-

ному признанию, например, результатов сертификации продукции. Европа нас не ожидает с 

нашей продукцией по старым НД. Так, через Госпотребстандарт Украины были проведены пе-

реговоры о взаимном признании результатов работ по оценке соответствия с Польским цен-

тром сертификации. К сожалению, процесс остановился, т.к. польская сторона заявила, что у 

них 80% стандартов гармонизировано с европейскими (ЕN), а наши стандарты им соответству-

ют не полностью.  

С учетом вышеизложенного ГП «ВНИТИ-ТЕСТ» была разработана Программа гармониза-

ции нормативной документации на трубы.  

Значительная часть программы выполнена ГП «ВНИТИ-ТЕСТ» совместно с ГП «НИТИ», 

разработаны и утверждены более 50 гармонизированных стандартов Украины на трубы и мето-

ды их испытаний в т.ч.: 

ДСТУ 4130-2002 «Труби металеві. Метод випробування на розтяг за підвищених темпера-

тур». ДСТУ 4131-2002 «Труби металеві. Метод випробування на розтяг за кімнатних темпера-

тур”. Стандарты соответствуют требованиям Евронорм EN 10002 (ч.5), стандартов ISO 6892, 

ISO 783 и разработаны на базе ГОСТ 10006-80 и ГОСТ 19040-81, соответственно. Значитель-

ные изменения внесены в части размеров и формы образцов, скорости деформации и нагрузки, 

видов диаграмм растяжения и их обработки, допустимых ошибок при измерениях и т.д. Науч-

но-технический уровень стандартов соответствует современным требованиям и нормативным 

документам, позволяет проводить сертификационные испытания труб и расширить объемы 

отечественных поставок на экспорт. 

ДСТУ EN 10210-1:2006 «Профілі порожнисті гарячого формування з низьколегованих і 

дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 1. Технічні умови по-

стачання (EN 10210-1:1994, IDT)» и ДСТУ EN 10216-1:2008 «Труби сталеві безшовні для робо-
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ти під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з норматив-

ними властивостями за кімнатної температури» (EN 10216-1:2002, IDT). 

Отраслевой стандарт ГСТУ 34-204-88-002-98 «Трубы для тепловых сетей с тепловой изо-

ляцией из пенополиуретана и защитной оболочкой из полиэтилена. Общие технические усло-

вия». Стандарт соответствует EN 253:1994. 

Оформление гармонизированных стандартов проводилось с учетом рекомендаций, изло-

женных в Руководствах ISO/IEC CUDE 7 по разработке стандартов, пригодных для установле-

ния соответствия. Эти рекомендации предусматривают включение в нормативные документы 

требований, которые точны, понятны и имеют однозначные толкования. В НД предусматрива-

ются четкие требования по отбору образцов, а при необходимости, и требования к процессам 

изготовления, без которых невозможно установить соответствие продукции. Такой подход 

обеспечивает однозначное толкование требований НД как изготовителем продукции, так и ее 

потребителем, и третьей стороной - органом сертификации. 

Проведенные работы по гармонизации отечественных НД с зарубежными, безусловно, по-

высили конкурентоспособность наших труб, а их высокое качество содействует нормализации 

экологической обстановки. 

 

УДК 621.774: 53.47.01 
 

Т.Н. АБРОСИМОВА, В.П.СОКУРЕНКО, д-р техн. наук, проф,  

И.П.ОСТРОВСКИЙ, В.М.ФРИДМАН, кандидаты техн. наук,  

ГП «ВНИТИ-ТЕСТ», г. Днепропетровск 
 

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРУБ 
 

Внедрение автоматизированных систем идентификации и прослеживаемости продукции позволяет получать 

объективную информацию о параметрах технологического процесса по всему циклу изготовления труб и принимать 

по результатам анализа этих параметров своевременные решения для повышения качества труб и роста их конкурен-

тоспособности.  
 

Трубная промышленность Украины является одной из важнейших составляющих горно-

металлургического комплекса страны и в значительной мере влияет на развитие нефтегазовой 

промышленности, машиностроения, атомной и тепловой энергетики, строительной индустрии, 

жилищно-коммунального хозяйства и других базовых отраслей. 

Трубное производство характеризуется выпуском технологически весьма сложной и ответ-

ственной продукции. По итогам последних лет Украина постоянно входила в число 10 ведущих 

мировых производителей труб, производя до 2,5 млн т и экспортируя до 2 млн т стальных труб 

в год. 

В настоящее время трудно себе представить успешное участие трубного завода в любом 

международном тендере без наличия сертифицированной системы управления качеством в со-

ответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000. Сертификация систем управления и 

продукции, с одной стороны, является одним из важнейших факторов, обеспечивающих повы-

шение качества и конкурентоспособности продукции, а, с другой стороны, является для потре-

бителя одним из главных критериев оценки стабильности ее качества.  

В этом году исполняется 25 лет службы международных стандартов ISO серии 9000 на 

украинских предприятиях, которые своевременно поняли их значение в деле повышения каче-

ства и конкурентоспособности продукции. К таким предприятиям относятся практически все 

крупные и некоторые средние трубные заводы Украины. 

Известно, что продукция горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины дает стране 

более 40 % валютных поступлений и около 30 % ВВП. Удержаться на такой позиции непросто. 

Отсутствие сертифицированных систем управления качеством на отечественных предприятиях 

могло бы стать техническим барьером для экспорта украинской продукции.  

Многие предприятия ГМК и, в первую очередь, большинство трубных заводов Украины 

уже более 20 лет усиленно занимаются разработкой и внедрением систем управления каче-

ством. В 1998 г. всего около 30 предприятий Украины имели сертифицированные в Государ-

ственной Системе сертификации УкрСЕПРО системы управления качеством. Причем из этих 
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30-5 сертифицированных органом сертификации ГП «ВНИТИ-ТЕСТ» систем управления со-

гласно ISO серии 9000 принадлежали крупнейшим трубным заводам страны: Нижнеднепров-

скому трубопрокатному заводу (ныне ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный 

завод»), Новомосковскому трубному заводу (ныне ОАО «Интерпайп Новомосковский трубный 

завод»), Днепропетровскому трубному заводу (ныне ОАО «Днепропетровский трубный за-

вод»), Южнотрубному заводу (ныне ООО «Интерпайп Никотьюб»), ЗАО «Трубный завод 

ВСМПО-АВИСМА», ЗАО «Никопольский завод стальных труб ЮТиСТ», Луганскому трубно-

му заводу (ныне ОАО «Луганский трубный завод»), Харцизкому трубному заводу (ныне ПАО 

«Харцизкий трубный завод»). 

Работу по совершенствованию систем управления качеством необходимо продолжать. 

Важным элементом снижения технических барьеров в торговле, принятом в «глобальном 

подходе» для свободного перемещения товаров, является использование в оценке соответствия 

единых принципов. В качестве нормативной основы для процедуры оценки соответствия 

должны приниматься международно признанные стандарты и рекомендации, в частности ISO 

9001:2009, устанавливающий требования к системе управления качеством. 

Особое место в системе управления качеством занимает проблема четкой организации мо-

ниторинга технологических потоков производства на основе управления идентификацией и 

прослеживаемостью продукции. Такая система должна обеспечить отсутствие потери инфор-

мации о движении каждой партии продукции и упорядочить информацию о расходе металла на 

различных этапах технологического процесса. Следует отметить, что в себестоимости таких 

массовых видов труб, как бесшовные горячедеформированные трубы широкого назначения, 

трубы нефтяного сортамента и др., стоимость исходного металла составляет до 80%. 

сновной принцип системы качества - предотвращение дефекта всегда дешевле чем поиск, 

обнаружение и исправление случившейся ошибки. Качество продукции следует планировать и 

создавать. Повышение качества - непрерывный процесс. При достижении запланированного на 

определенный период уровня качества система предусматривает более высокие результаты на 

основе применения статистических методов контроля качества, технологического процесса, 

идентификации и прослеживаемости продукции. Только при таком принципе управления каче-

ством возможно повышение конкурентоспособности продукции. 

Трубы с позиций охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды относятся к осо-

бому виду продукции. При их производстве, начиная от добычи сырья, выплавки металла, по-

лучения трубной заготовки и собственно изготовления труб имеется значительное количество 

существенных экологических аспектов, приводящих к отрицательным воздействиям на окру-

жающую среду. А анализ эксплуатации многих видов труб показывает, что несоответствие па-

раметров их качества может привести к еще более тяжелым последствиям. Например, по дан-

ным Совета Безопасности Российской Федерации, в которую поставляется значительная часть 

труб Украины, брак по вине изготовителя оборудования газонефтепровордов, в т.ч. маги-

стральных труб, приводит к серьезным авариям. При этом нужно иметь в виду, что экологиче-

ские катастрофы границ не имеют (что подтверждено Чернобыльской трагедией). 

Таким образом, качество труб, которые являются высокотехнологичной и наукоемкой про-

дукцией, должно обеспечивать безопасность жизни людей и окружающей среды. Одним из 

критериев, обуславливающих высокое качество труб, является их идентификация и прослежи-

ваемость в процессе производства. Требования идентификации и прослеживаемости преду-

смотрены международными стандартами ISO 9001. 

Практически все нормативные документы на трубы (межгосударственные ГОСТы, нацио-

нальные ДСТУ, европейские EN, стандарты США АРI, ASTM, российские ГОСТ Р, техниче-

ские условия и др.) предусматривают прослеживаемость по маркам стали, плавкам, химиче-

скому составу металла (начиная от его выплавки и заканчивая отгрузкой труб потребителю). 

Ряд нормативных документов имеют дополнительные требования к прослеживавемости. 

Так, например, ТУ 14-3-460-2009/ТУ У 27.2-05757883-207:209 «Трубы стальные бесшовные для 

паровых котлов и трубопроводов. Технические требования» предусматривают прослеживае-

мость по всем технологическим операциям утвержденного в установленном порядке процесса 

их изготовления для гарантирования пределов длительной прочности и текучести при повы-

шенных температурах, а фактическая температура термической обработки труб указывается в 

документе об их качестве. ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» требует про-
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слеживаемости, т.к. трубы применяются в различных областях, ряд которых предусматривает 

регламентацию механических свойств и химического состава стали.  

ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требо-

вания» требует идентификации и прослеживаемости труб из заготовки различных способов 

производства, поскольку для труб, изготовленных из слитков, разрешается не производить кон-

троль макроструктуры, а требование прослеживаемости операций технологического процесса 

производства обусловлены необходимостью контроля режимов термообработки, установлен-

ных в технологических инструкциях, и др.  

ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Техни-

ческие требования» предусматривает прослеживаемость в технологическом процессе по угле-

родному эквиваленту, НД на сталь, состоянию металла (термообработка локальная или по сво-

ему объему либо без термообработки). А некоторые зарубежные нормативные документы уже-

сточают даже эти довольно серьезные требования к прослеживаемости труб. Например, техни-

ческие условия AРI Sрес. 5L предусматривают прослеживаемость в процессе производства раз-

личных требований к вязкости разрушения, максимальным пределам текучести и прочности, 

методам сварки и др. 

Существующая система прослеживаемости в товаропроизводящих цехах металлургических 

предприятий, форма документального учета производства, приведенные в технологических ин-

струкциях, требуют совершенствования, уточнения и унификации, так как во многих случаях 

для идентификации продукции необходимо проведение громоздких анализов материальных 

потоков по переделам, а большой объем информации по качеству продукции и использованию 

металла не подвергается глубокому анализу, практически не применяется для статистического 

контроля качества и управления процессами. 

ГП «ВНИТИ-ТЕСТ» совместно с ОАО «Интерпайп НТЗ» предложена унифицированная 

система идентификации и прослеживаемости [1], которая обеспечивает: 

единство подхода к сбору информации; 

единый методический подход к анализу информации; 

использование первичных документов, на основе которых оформляются ведомости сопро-

вождения продукции - обязательный элемент идентификации и прослеживаемости по стандар-

ту ISO 9001 при производстве труб. 

Для обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, поплавочного и позаказ-

ного учета производства, учета использования металла и качества продукции по нормативным 

документам, размерами, маркам стали, заказам и другим реквизитам по требованию для всех 

товаропроизводящих цехов разработаны, утверждены и введены в действие технологические 

инструкции по оформлению ведомостей сопровождения. 

Ведомости сопровождения ведутся по заказам (номер заказа, размер пакета, стандарт, мар-

ка стали) поплавочно. 

Ведомости сопровождения металлопродукции во всех цехах учитывают: 

количество заданного в производство металла; 

количество полученной продукции по переделам; 

количество потерь металла и отсортированной продукции на другие заказы; 

брак при производстве и сдаче продукции (общее количество и по видам брака); 

количество годной продукции по заказу. 

Первые автоматизированные системы прослеживаемости были созданы ГП "ВНИТИ-

ТЕСТ" совместно с ОАО "Интерпайп НТЗ" в трубопрокатных цехах (с клетями продольной 

прокатки и с пилигримовым станом) на базе одного компьютера, установленного в планово-

распределительном бюро цеха [2]. На этом компьютере вводились данные с первичных доку-

ментов всех участков цеха. На основе данных первичных документов формировались ведомо-

сти сопровождения и документы по учету и анализу производства за требуемый период време-

ни.  

В настоящее время техническими службами предприятия проведены работы по усовершен-

ствованию системы в трубопрокатном цехе с пилигримовым станом с установкой компьютеров 

на участках цеха для ввода первичной информации и передачи ее на сервер для дальнейшей 

обработки. 
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Аналогичные системы создаются в трубопрокатном цехе с клетями продольной прокатки и 

трубопрокатном цехе с трехвалковым раскатным станом. 

Автоматизированные системы прослеживаемости внедрены и на других крупных трубных 

предприятиях, таких как ОАО «Интерпайп НМТЗ» в трубоэлектросварочном цехе № 2 со ста-

ном 159-530 [3], ПАО «ХТЗ» в трубоэлектросварочном цехе № 2 по производству двухшовных 

сварных труб. 

Кроме прослеживаемости данная система обеспечивает решение целого ряда задач по уче-

ту и анализу производства (контроль качества продукции по уровню брака, расчет баланса ме-

талла, учет отходов и анализ причин возникновения дефектов труб, производственные отчеты 

по различным формам и содержанию за требуемый промежуток времени и др.). 

Контроль качества продукции по уровню брака выполняется с помощью контрольных q-

кapт [2]. 

Статистический контроль качества продукции по уровню брака состоит из двух частей: ор-

ганизация контроля и проведения контроля или собственно контроль. 

Организация контроля включает выбор базового периода (не менее месяца), расчет уровня 

брака, прогнозирование уровня брака на предстоящий период, определение порядка проведе-

ния контроля. 

Прогнозируется уровень брака из условия, чтобы в предстоящий период качество продук-

ции было не хуже, чем за прошедший базовый. 

В качестве планируемого среднего уровня брака задается средний уровень, рассчитанный 

после исключения в базовом периоде партий с уровнем брака, выходящим за границы регули-

рования. По этому среднему уровню рассчитываются на планируемый период границы регули-

рования (верхняя и нижняя) и строится контрольная q-карта. 

Выход доли брака за верхнюю границу свидетельствует о возможном нарушении техноло-

гического процесса и требует принятия мер для обнаружения и устранения причин повышенно-

го брака. Сам метод причину не указывает, она устанавливается на основании причинно-

следственных связей между видом брака и технологическими факторами. 

Система прослеживаемости непосредственно на трубопрокатной установке может обеспе-

чивать определение средней толщины стенки прокатываемых труб, позволяя еще до взвешива-

ния труб определять целесообразность их сдачи по теоретической либо фактической массе. 

Для контроля средней толщины стенки на трубопрокатной установке определяются после 

нагрева перед прошивкой длина и диаметр заготовки, по данным которых может быть опреде-

лен вес заготовки. Эти данные и номер заготовки являются ее идентификатором. Если перед 

прошивкой заготовка взвешивается, то ее идентификатором является номер и вес. Слежение за 

каждой заготовкой обеспечивается серией датчиков, определяющих по направлению ее движе-

ния и движения полученного из нее проката количество годной и отсортированной продукции 

на каждом из агрегатов. После прокатки по весу заготовки, диаметру и длине проката опреде-

ляется средняя толщина стенки. 

В настоящее время для принятия решения о сдаче труб по теоретической массе может 

быть принято только после взвешивания всех труб. В то же время не всегда имеется 

оборудование достаточной производительности для взвешивания всех труб. 
В связи с этим разработана методика учета физической массы труб, которая на основе за-

кономерностей, вытекающих из теории вероятности и математической статистики, позволяет 

определить объем выборки (количество труб в выборке), подвергающихся взвешиванию, для 

характеристики массы всей партии труб с заданной надежностью. 

Важное значение для экономии расхода металла имеет планирование объемов потребляе-

мой заготовки на основе данных о расходных коэффициентах металла. Расходные коэффициен-

ты металла должны определяться по типоразмерам труб в соответствии со структурой отходов 

металла.  

Важное значение при этом приобретает определение исходных данных величин расходова-

ния металла по каждой операции (потери и отходы). Эти данные должны приниматься на осно-

ве статистических данных, которые могут быть получены при функционировании автоматизи-

рованной системы прослеживаемости.  

Разработана методика расчета расходных коэффициентов металла для установок по произ-

водству горячекатаных труб с пилигримовым станом и со станами продольной прокатки. 
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Методика позволяет определять коммерческий расходный коэффициент металла (включает 

все потери металла), который используется при заключении контракта с потребителем и произ-

водственный расходный коэффициент металла, включающий практически неизбежные отходы 

и потери металла.  

Разработанная в полном объеме автоматизированная система прослеживаемости, учета и 

анализа производства позволяет: 

полностью исключить оформление первичных документов и ведомостей сопровождения 

продукции вручную, заменив их электронными документами; 

оперативно осуществлять контроль за выполнением суточных графиков производства по 

основным участкам (прокатка); 

оперативно контролировать выполнение заказов; 

по требованию пользователя получать информацию о производстве труб по размерам, мар-

кам стали, плавкам и др. за любой промежуток времени; 

получать информацию по использованию металла, уровню брака по сменам проката, по 

размерам труб, по маркам стали, по плавкам, по заказам с определением коммерческого и про-

изводственного расходных коэффициентов; 

прогнозировать уровень выхода годного и расхода металла 

объективно планировать потребность в металле на основе скорректированных норм расхо-

да металла (составляющего 70-80 % в себестоимости продукции) и, следовательно, обеспечить 

экономию металла и исключить заказы трубной заготовки; 

исключить отгрузки заказчику неоплаченной продукции за счет определения толщины 

стенки прокатываемых труб и соответственно определения целесообразности поставки труб по 

теоретической либо фактической массе; 

сократить количество рекламаций и штрафных санкций при решении спорных вопросов с 

заказчиком за счет наличия паспортов на каждую единицу продукции; 

оперативно принимать решения по управлению технологическим процессом. 

Внедренные работы показали целесообразность и полезность совершенствования систем 

управления качеством в части идентификации и прослеживаемости при производстве труб. На 

основе опыта эксплуатации внедренных автоматизированных систем разработана I-я редакция 

нормативного документа ДСТУ Н «Руководство по управлению идентификацией и прослежи-

ваемостью продукции в трубной промышленности». Этот нормативный документ будет введен 

в действие в 2013 г. 
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