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ОТРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «КАРЬЕР-ШАХТА» 
 

Предложены  технологические  схемы  транспортной  системы  "карьер-шахта"  при  разработке  месторождений 
комбинированным способом, а также усовершенствована классификация способов комбинированной разработки. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Отработка железоруд-
ных месторождений Украины на сегодня осуществляется двумя способами открытым или под-
земным. Открытые горные работы, учитывая более высокий уровень технологии и безопасно-
сти  труда,  являются  более  перспективными  по  сравнению  с  подземными  горными  работами. 
Однако,  отработка  открытым  способом  запасов  месторождения  расположенных  на  больших 
глубинах (500 м и более), в зоне охранных целиков и в приграничной близости с жилыми мас-
сивами делает ее дорогостоящей, а в ряде случаев не целесообразной. В сложившейся данной 
ситуации подземный способ может быть использован, как средство для повышения эффектив-
ности открытых работ, а также для обеспечения необходимой полноты извлечения запасов ме-
сторождения при одновременном снижении эксплуатационных затрат. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ опыта работы горнорудных предприятий с 
открытым  способом  разработки  свидетельствует  о  наличии  в  мировой  практике  устойчивой 
тенденции к доработке участков месторождений в благоприятных с геотехнологической точки 
зрения условиях подземным способом. Так например австралийское медно-золотое месторож-
дение  Озборн  (Оsborne),  расположенное  в  Квинсленде  отрабатывалось  до  1996  г.  открытым 
способом, рис. 1. С 1996 г. данной месторождение отрабатывается комбинированным открыто-
подземным способом [1]. 

Рис. 1. Схема отработки месторождения Озборн 
 

Вскрытие  участка  подземных  работ  осу-
ществляется  через  наклонную  штольню  с  порта-
лом, расположенным на гор. 80 м в борту карьера 
и вертикальными стволами. Очистная выемка ве-
дется системой открытых камер, при этом извле-
чение составляет 90 % камерных запасов. 

Комбинированный  открыто-подземный  спо-
соб  отработки  привлекает  к  себе  пристальное 
внимание  многих  ученых  месторождений,  осо-

бенно при его применении для доработки запасов бедных руд. Профессором В.А. Щелкановым 
была разработана классификация способов комбинированной разработки месторождений [2]. 

В частности, при непосредственном участии авторов данной статьи были разработаны ме-
тоды определения безопасных параметров барьерных целиков между карьером и подземными 
выработками, предложены варианты систем разработки  запасов как под дном,  так и в бортах 
карьера. Предложены схемы ведения открытых и подземных работ в зонах их взаимного влия-
ния, а также ряд технических решений [3-5]. 

Постановка задачи. Существуют  геотехнологические  системы  «карьер-шахта»  позволя-
ющие существенно снизить объемы вскрышных работ, размещать скальную вскрышу в зонах 
обрушения  участков  подземных  горных  работ  или  в  отработанных  камерах,  расположенных 
под дном карьера. Помимо того, наличие участков подземных горных работ  (ПГР) непосред-
ственно в карьере позволяет эффективно использовать для подземной разработки мощную ка-
рьерную технику и существующую транспортную сеть карьера. Однако, совмещение подземно-
го  рудника  с  карьером,  а  в  частности  определение  транспортной  системы  "карьер-шахта"  до 
настоящего времени четко не обозначены.  

Изложение материала и результаты.  В  Украине  существует  ряд  железорудных  место-
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рождений которые успешно отрабатываются открытым способом, к таким можно отнести Пол-
тавский ГОК (г. Комсомольск), Ингулецкий ГОК, Центральный ГОК и Северный ГОК (г. Кри-
вой Рог). Однако, из-за ряда технологических технических, а также экономических факторов, 
часть запасов, месторождений которые отрабатывают перечисленных выше горнообогатитель-
ных комбинаты временно, законсервированы. 

В перспективе планируется отработка данных запасов открытым способом, после выхода 
комбинатов на проектные годовые производительности и получения дополнительных средств 
для  их  вложения  в  бесперспективные  участки.  Также  рассматриваются  варианты,  на  уровне 
научно-исследовательских  работ,  отработки  комбинированным  открыто-подземным  способом 
данных запасов по единой геотехнологической системе "карьер-шахта", рис.2. 

Рис. 2.  Схема  вскрытия  запасов 
месторождения  комбинированным 
способом:  1,2  -  контур  карьера  соот-
ветственно граничный и рабочий; 3,12 
- отработанные запасы соответственно 
открытым и подземным способами; 4, 
8, 9  -  запасы,  подлежащие  отработке 
соответственно  открытым,  комбини-
рованным и подземным способами; 5 - 
тракт ЦПТ; 6 - наклонный спиральный 
съезд;  10  -  вентиляционные  выработ-
ки;  11  -  откаточный  горизонт;  13  - 
залежи железистых кварцитов 

 

Одним из показателей позволяющие снизить себестоимость горных работ на подземных и 
приблизить  ее  к  открытым  это  совершенствование  систем  разработки,  а  также  применение 
мощной  импортной  высокопроизводительной  техники  зарубежных  фирм,  таких  как  "Atlas 
Copco" или "Sandvik Tamrocк". 

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-
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.  

Комбинированная открыто-подземная технология позволит в течение длительного времени 
не только поддерживать производственные мощности горнодобывающего предприятия, а так-
же вовлечь в интенсивную эксплуатацию участки месторождений, считавшиеся прежде беспер-
спективными. 

В рамках указанной геотехнологической системы следует вести с соблюдением принципов 
взаимоувязки основных технологических операций и горно-транспортных потоков подземных 
и  открытых  горных  работ,  что  позволит  повысить  интенсивность  отработки  месторождения, 
поддержать ее на  стабильном уровне по мере углубления карьера,  а  также обеспечить посте-
пенный переход к разработке запасов за пределами границ открытых горных работ. В связи с 
этим,  была  усовершенствована  классификация  комбинированной  разработки  месторождений 
предложенная проф. В.А. Щелкановым, табл. 1. 

Таблица 1 
Классификация комбинированной разработки месторождений с учетом транспортной системы "карьер-шахта" 

 

Схема, 
рис. 2 

Совмещение ОГР и ПРГ  
Характеристика 

технологической взаимосвязи 
транспортной системы  

"карьер-шахта" 

а Без совмещения работ  
Горные работы непосредственно  

не связаны 
Отсутствует 

б 

С  полным  или  частичным  сов-
мещением  и  одновременным 
ведением  открытых  и  подзем-
ных работ 

Горные работы непосредственно  
не связаны 

Отсутствует 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  5

Продолжение табл. 1 

в 
С  полным  совмещением  и  од-
новременным  ведением  откры-
тых и подземных работ 

Горные работы взаимосвязаны отдель-
ными элементами технологии  

Реверсивная 

г 
С  полным  совмещением  и  од-
новременным  ведением  откры-
тых и подземных работ 

Горные работы взаимосвязаны отдель-
ными элементами технологии  

Комбинированная 

д 

С  полным  или  частичным  сов-
мещением  и  одновременным 
ведением  открытых  и  подзем-
ных работ 

Горные работы взаимосвязаны отдель-
ными элементами технологии  

Прямая 

Схемы  комбинированной  открыто-подземной  отработки  запасов  участков  ПГР  с  подзем-
ным транспортным комплексом системы "карьер-шахта" представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Технологические транспортные схемы при комби-
нированной отработке месторождений 

 

Анализируя схемы приведенные на рис. 2 мож-
но сказать, что в технологический комплекс  "карь-
ер-шахта"  включаются  следующие  элементы  под-
земной  технологии:  на  стадии  отработки  запасов  - 
использование  высокопроизводительных  систем 
разработки  с  обрушением  руды  и  налегающих;  на 
стадии  доставки  и  погрузки  руды  -  использование 
высокопроизводительных  и  безопасных  (за  счет 
исключения  операций  по  ликвидации  зависаний) 
вариантов выпуска с экскаваторной погрузкой руды 
непосредственно в транспортные средства (подзем-
ные  автосамосвалы)  или  с  применением  погрузоч-
но-доставочных  машин  в  звене  технологической 
цепочки  выпускное  отверстие  -  аккумулирующий 
рудоспуск;  на  стадии  транспортирования  руды  и 
выдачи ее на поверхность  - использование концен-
трационных горизонтов с высокопроизводительной 
электровозной  откаткой  от  погрузочных  пунктов 
под аккумулирующими рудоспусками и вертикаль-
ного  подъема,  или  самоходной  автотранспортной 
техники  с  выдачей  руды  по  штольням  открыто-
подземного  транспортного  комплекса  на  перегру-
зочные склады в карьере. 

При  данных  схемах,  карьерное  пространство  и  ствол  шахты  объединяются  выработками 
подземного транспортного комплекса на концентрационном горизонте с оставлением охранно-
го целика. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Согласно предложенной классифи-
кации упрощается выбор транспортной системы "карьер-шахта" при открыто-подземной разра-
ботке  железорудных  месторождений.  Формирование  геотехнологических  систем  «карьер-
шахта»  приведет  к  возможности  значительно  повысить  производительность  предприятия  за 
счет параллельной отработки эксплуатационных площадей.  
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КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ НА КАРЬЕРЕ ОАО «ЮГОКа» 
 

Выполнен анализ ведения взрывных работ при применении различных видов взрывчатых веществ. 
  

При  производстве  массовых  взрывов  в  карьере  ОАО  «ЮГОК»  используются  промыш-
ленные взрывчатые вещества, находящихся на промышленном испытании или допущенные к 
постоянному применению. 

Объемы  взорванной  горной  массы  и  применяемых  ВВ  за  последнее  время  приведены  в 
табл. 1: 

Таблица 1 

Показатели 
Годы 

2006  2007  2008  2009  2010  2011 
Руда, тыс. м3  4923,2  4400,7  3897,2  4586,1  5220,6  6016,4 
Скала, тыс. м3  5278,1  6237,9  5830,9  5248,0  5657,1  5648,3 
горная масса, тыс. м3  10201,3  10638,6  9728,1  9834,1  10877,7  11664,7 

Объем применения ВВ, т  8629,8  9560,0  9310,4  9812,5  10988,0  11889,0 

Из табл. 1 можно сделать следующий вывод, что на карьере ОАО «ЮГОК» объемы взрывания 
горной массы и потребления взрывчатых веществ постоянно возрастают. Так в 2011 г. по отноше-
нию к 2006 г. объем применения ВВ увеличился на 37,8 %. 

Объемы потребления различных типов взрывчатых веществ по годам приведены в табл. 2: 
Таблица 2 

Показатели 
Годы 

2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Гранулотол, т  295,5  252,5  –  –  –  – 

Граммонит 79/21, т  1956,0  2819,9  1833,2  467,2  121,8  – 
Водонаполненный  грам-
монит 79/21, т 

250,6  472,6  –  –  –  – 

Компалайт, т  96,4  –  –  –  –  – 

Украинит ПП-2, т  6028,3  5479,3  7477,1  9345,3  10866,2  11889,0 
Анемикс 70, т  –  449,0  –  –  –  – 

Эмонит Н, т  –  86,7  –  –  –  – 

Расход ВВ, всего, т  8629,8  9560,0  9310,3  9812,5  10988,0  11889,0 

Проведя анализ использования взрывчатых веществ можно сделать вывод, что в 2011 г. на 
РУ ОАО «ЮГОК» успешно внедрена государственная программа по выводу тротил содержа-
щих ВВ из использования при производстве массовых взрывов в карьере и переходу на альтер-
нативные эмульсионные ВВ типа Украинит ПП-2Б. Так начиная с 2008 г. на комбинате полно-
стью отказались от применения тротил содержащего ВВ типа гранулотол. В тоже время увели-
чивается доля использования эмульсионного ВВ типа Украинит ПП-2Б и в 2011 г. объем при-
менения по отношению к 2006 г. составил 97,2 %. 

До 2010 г. Граммонит 79/21 использовали для разрушения сухих горных пород, поскольку 
данное  ВВ  является  неводоустойчивым.  При  смене  подрядной  организации  по  выполнению 
работ  по  подготовке  и  производству  массовых  взрывов  ОАО  «Кривбассвзрывпром»  на  ООО 
«Криворождорвзрывпром» комбинат перешел на применение как в обводненных, так и сухих 
скважинах Украинита ПП-2Б. 

Начиная  с  2008  г.  полностью  отказались  от  применения  в  обводненных  горных  породах 
технологии заряжания водонаполненного граммонита 79/21 в полиэтиленовые рукава. Также не 
нашло широкого применения бестротиловое ВВ типа Компалайт по причине ограничений в его 
применении по гидрогеологическим условиям и физико-механическим свойствам разрушаемых 
горных пород. 

В 2007 г. в карьере РУ ОАО «ЮГОК» проводили промышленные испытания по взрыванию 
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горных  пород  эмульсионными  ВВ  типа  Анемикс  70  и  Эмонит  Н  производства  ООО  «Интер-
взрывпром». Как показали промышленные испытания, в сравнении с применяемым ЭВВ типа 
Украинит  ПП-2Б,  происходит  удорожание  взрывных  работ  и  применение  указанных  ЭВВ  не 
нашло применение на комбинате. 

Удельный расход применяемых взрывчатых веществ приведен в табл. 3. 
Таблица 3 

Показатели  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
Руда, кг/м3  0,930  0,990  1,020  1,020  1,023  1,025 
Скала, кг/м3  0,760  0,8  0,75  0,73  0,79  0,76 

Анализируя табл. 3 можно сделать следующий вывод, что при внедрении технологии заря-
жания обводненных скважин неводоустойчивым ВВ привело к увеличению удельного расхода 
взрывчатых веществ по руде по причине увеличенной плотности эмульсионного ВВ. 

Одним из основных параметров для определения качества взорванной горной массы явля-
ется гранулометрический состав. В промышленных условиях определение гранулометрическо-
го состава усложняется отсутствием возможности визуального осмотра полностью взорванной 
горной массы. 

В связи с этим на карьере во время определения качества взрыва учитывается выход нега-
баритных  фракций  (по  объему  и  числу),  выход  мелких  фракций  (мелочи),  распределение  по 
размеру фракций. 

На каждом карьере горнодобывающего предприятия установлен свой критерий размера не-
габаритной  фракции,  которая  непосредственно  зависит  от  действующего  технологического 
оборудования для погрузки и транспортировки взорванной горной массы. 

При  выходе  крупных  негабаритных  фракций  ухудшается  производительность  и  надеж-
ность используемого горно-транспортного оборудования. В этом случае производится повтор-
ное  дробление  негабарита.  К  основным  показателям  некачественного  взрыва  массива  горных 
пород можно также отнести завышение подошвы уступа, оставление козырьков, что негативно 
сказывается на производительности экскаваторов и др. 

Взрывание сильно трещиноватого массива горных пород может быть ухудшено предыду-
щим  взрывом.  Это  связано  с  нарушением  естественной  структуры  массива.  Наличие  плотно 
сомкнутых микротрещин обеспечивает улучшение степени дробления массива горных пород. 

Одним из основных факторов, влияющих на степень дробления, является удельный расход 
взрывчатых  веществ,  т.е.  для  разрушения  определенного  объема  породы,  при  этом,  получив 
необходимую крупность фракции, необходимо затратить необходимое количество взрывчатого 
вещества (кг/м3). Гранулометрический состав разрушенного массива определяется плотностью мест 
зарождения трещин, образующих пространственную сетку. Трещины, на которых время приложения 
нагрузок  оказалось  недостаточным,  не  оказывают  существенного  влияния  на  размер  фракций,  но 
уменьшают их плотность. При распределении импульса напряжений в среде, его параметры изменя-
ются. Это происходит за счет геометрических и диссипативных потерь амплитуды, она уменьшается, 
а длительность растет. Этими явлениями и определяется закономерность выхода фракций по зонам. 
Ближняя зона, непосредственно возле заряда, характеризуется интенсивным дроблением, и по мере 
удаления от центра взрыва размер средней фракции увеличивается. 

На карьерах, для определения крупной негабаритной фракции, применяют следующие ме-
тоды: 

Поштучный учет - обмер всех негабаритных кусков, подлежащих вторичному дроблению. 
Планиметрический метод измерения, при котором выход негабарита определяется как от-

ношение суммарной площади негабаритных кусков по отношению к общей площади, на кото-
рой производится измерение.  

В  данном  случае,  эффективней  всего  использовать  фотоснимки,  сделанные  при  помощи 
фотоаппарата, после чего они анализируются. Для этого на взорванную горную массу кладут 
рейки  заданной  длины  (1,5-2  м).  После  чего  производится  фотографирование.  В  настоящее 
время при использовании цифровой техники, фотоснимок копируют на персональный компью-
тер,  где  и  происходит  непосредственная  обработка  изображения  при  помощи  программы  K-
Mine внедренной на ЮГОКе с 2006 г. Данная программа разработана ЧП «Кривбассакадемин-
вест», г. Кривой Рог. 

Модуль  ГИС  K-Mine  для  определения  гранулометрического  состава  взорванной  горной 
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массы содержит ряд функций и  задач, которые позволяют выполнить распознавание и стати-
стическую обработку для определения размеров фракций взорванных  горных пород по фото-
графическому снимку. 

Фотографические снимки проводятся в карьере, в забое при помощи цифрового фотоаппа-
рата. При съемке устанавливают две мерные рейки, расположенные на произвольном расстоя-
нии друг от друга. Таким образом, на плоском снимке с помощью фотопланиметрического ме-
тода рассчитывается размер фракции. 

Модуль K-Granules является независимым программным продуктом, который поставляется 
в  виде  совокупности  исполняемых  файлов,  библиотек  динамической  компоновки  Windows,  а 
также специальных настроечных файлов модуля. После инсталляции модуля в  главном меню 
операционной  системы  создаются  ярлыки,  с  помощью  которых  можно  вызвать  главное  окно 
модуля, а также справку по его использованию. 

Работа с программой состоит из следующих основных этапов: 
Загрузка/сохранение исходных символов. 
Просмотр изображений в требуемых масштабах. 
Использование графических фильтров. 
Обработка изображения и определение гранулометрического состава. 
Занесение информации в базу данных. 
Формирование статистической и отчетной документации. 
Загруженное изображение можно сохранить в виде нового файла с последующей обработ-

кой  в  масштабе  100  %.  Для  изображений  с  большим  разрешением  изображение  может  быть 
значительно больше, чем рабочая область. В связи с этим, для визуальной оценки всего изоб-
ражения целиком, его необходимо приводить к размеру рабочей области. 

После  того,  как  изображение  загружено  в  рабочую  область  необходимо,  для  повышения 
качества распознавания настроить графические фильтры. При помощи графических фильтров 
можно  выполнить  настройку  областей  цветовой  гаммы,  для  которых  не  будет  производиться 
распознавание (мерные линейки). 

Обработка  производится  с  использованием  фотопланиметрического  метода.  Суть  метода 
заключается в проведении по всей высоте снимка параллельных линий с заданным шагом. Для 
каждой линии определяется масштабный коэффициент, определяющий перспективу удаленно-
сти  изображения  от  точки  вида.  Единицы  измерения  масштабных коэффициентов  мм/пиксел. 
Таким образом, существует возможность определения реальной длины каждого распознанного 
сегмента изображения (куска) в мм с учетом его удаленности от точки вида. Данный метод до-
статочно точно определяет вид перспективы для снимков взорванной горной массы на откосах 
уступов. 

После того, как выполнен расчет, существует возможность сохранения результатов расчета 
в базу данных для формирования отчетной документации по снимку или сводного анализа ре-
зультатов распознавания по группе снимков. 

При применении ВВ типа Украинит ПП-2Б, проводился учет качества взорванной горной 
массы. На рис. 1 показан снимок сделанный при помощи цифрового фотоаппарата. 

Рис. 1. Снимок взорванной  горной  массы при  взрывании 
ВВ  типа  Украинит  ПП-2  в  карьере  ОАО  «ЮГОКа»  в  2008  г., 
блок №76 гор. -45/-60 м 

 

После обработки данного снимка на компьюте-
ре при помощи модуля определения гранулометри-
ческого  состава  взорванной  горной  массы  ГИС  K-
Mine получен следующий результат. (рис. 2). 

Анализируя  данную  диаграмму  можно  сделать 
выводы,  что  качество  взорванной  горной  массы 
удовлетворяет по отношению к применяемому тех-
нологическому оборудованию. Наработанный опыт 

ведения  мысовых  взрывов  позволяет  добиваться  необходимого  качества  взорванной  горной 
массы. 
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Рис. 2. Результат расчета при помощи К-Mine взорванной горной массы 

 

Таблица 4 

Разделение гранулометрического состава горных пород по классам 
 

Класс продукта, мм  Выход фракции, % 
50,0-150,0   78,5689 
150,0-50,0  15,2274 

250,0-350,0  3,7011 
350,0-450,0  1,4099 
450,0-550,0  0,6345 
550,0-650,0  0,3172 
650,0-750,0  0,0352 
750,0-850,0  0,0705 
850,0-950,0  0,0352 
950,0-1050,0  0,0000 

 

Выход негабарита за период с 2006 по 2010 г. на карьере ОАО «ЮГОКа» приведен в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Показатели 
Годы 

2006  2007  2008  2009  2010 
Выход негабарита, %  0,49  0,96  0,5  0,5  0,5 

Из табл. 5. можно сделать следующие выводы, что в 2007 г. выход негабарита резко возрос 
по причине некачественного взрывания с использованием технологии заряжания обводненных 
скважин Украинитом ПП-2Б.  

После доработки технологии приготовления ЭВВ типа Украинит ПП-2Б на карьере ОАО 
«ЮГОК» вновь возобновились взрывания блоков при помощи данного ВВ. 

Выводы: Объем взрывания горной массы и применяемых взрывчатых веществ в 2011 г. по 
отношению к 2006 г. выросли соответственно 14,3 и 37,8 %. 

Для взрывания обводненных и сухих горных пород с 2011 г. используется только эмульси-
онное взрывчатое вещество типа Украинит ПП-2Б вследствие чего в полном объеме внедрена 
государственная программа по выводу тротил содержащих ВВ из использования при производ-
стве массовых взрывов в карьере. 

Основным  параметром  для  определения  качества  взорванной  горной  массы  является  гра-
нулометрический состав, непосредственно зависящий от действующего технологического обо-
рудования для погрузки и транспортировки взорванной горной массы. 

Для улучшения и простоты работы по определению гранулометрического состава на ОАО 
«ЮГОК»  с  2006  г.  внедрена  геоинформационная  система  управления  горными  работами  РУ 
ГИС K-Mine, разработанная ЧП «Кривбассакадеминвест». 
 

Рукопись поступила в редакцию 22.03.13 
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КОМПОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛАНОК  
ЛІНІЇ ВИДОБУТКУ ПОБІЖНОЇ СИРОВИНИ В РУДНОМУ КАР’ЄРІ  
 

Розглядається методика рейтингової оцінки варіантів упровадження видобутку попутної сировини на діючому 
рудному кар’єрі. Пропонується алгоритм та організаційні заходи щодо компонування і поєднання в цілісний потік 
технологічних процесів при переході на комплексний принцип розробки родовищ. 

Ключові слова: кар’єр, конвеєр, мінеральна продукція, суміщені потоки, комплексні технології. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Детермінативи нині-
шнього і подальшого існування гірничовидобувної галузі радикально відрізняються від колиш-
ніх, але в той же час вона є настільки інертною, що немає ніяких сумнівів в тому, що ще чима-
лий час залишатиметься базовою для всієї промисловості України, враховуючи масштаби пере-
творень, й те, що світовий сировинний ринок перелаштовується не відразу. 

Враховуючи ці фактори, слід  зауважити, що одним з найбільш раціональних напрямків в 
даній ситуації була б зміна технологічних схем в напрямку використання існуючих в кар'єрах 
комплексів гірничотранспортного обладнання для видобутку декількох видів мінеральної сиро-
вини попутно з видобуванням основного - залізної руди. 

Як  відомо,  на  кар'єрах  Кривбасу  діють  комплекси  циклічно-потокової  технології  (ЦПТ), 
ефективність використання яких є підставою для вибору їх як генерального напрямку при відп-
рацюванні нижніх горизонтів глибоких кар'єрів. Так перехід на ЦПТ у загальному випадку до-
зволяє  знизити капвкладення в 1,2-1,5 разів,  експлуатаційні  витрати в 1,3-1,6 рази,  а  з ураху-
ванням комплексної розробки, відповідно, в 1,7-1,9 і 2,1-2,4 разів. 

Аналіз досліджень і публікацій.  Проблема  комплексного  освоєння  надр  в  останні  роки 
набуває усе більшого значення в Україні. У той же час реальний стан вирішення даної пробле-
ми перебуває на вкрай низькому рівні, незважаючи на достаток наукових досліджень у цьому 
напрямку [1-6]. Справа в тому, що вищенаведене різноманіття наукових розробок дотепер усе 
ще залишається неузагальненим та являє собою сукупність різних ракурсів розгляду даної про-
блеми. Більшість досліджень носять утилітарний характер та або обґрунтовують області мож-
ливого застосування окремих копалин побіжного видобутку, або обмежуються лише технологі-
чними питаннями їх видобутку  і переробки, у той час, як реальне комплексне освоєння родо-
вищ вимагає відповідного комплексного аналітичного підходу. 

Ідея використання комплексів ЦПТ для розробки декількох видів сировини - не нова. Ще 
Б.М. Тартаковський та інші вчені [7] неодноразово висували її. Однак у 70-х і 80-х роках про-
блема не стояла так гостро, а зараз відсутність науково обґрунтованих прогресивних технічних 
і технологічних рішень з комплексного використання гірничотранспортного обладнання є най-
важливішим чинником, що стримує розвиток ЦПТ в даному напрямку. 

Постановка завдання. Одним з ключових питань у проблемі комплексного освоєння надр 
є  методологія  підходу  до  визначення  геологічної  комплексності  родовища  у  взаємозв’язку  з 
техніко-економічною його оцінкою, що вимагає не лише визначення наявності різної за сорта-
ми сировини у контурах кар'єру, але також оцінювання ступеня підготовленості його до розро-
бки,  перспективної  динаміки  зміни  цін  на  нього,  планових  обсягів  видобутку  і  потенційного 
споживання. Конверсія рудника є неможливою без чіткого техніко-економічного обґрунтуван-
ня розширення асортименту продукції, послідовності і динаміки цього процесу, його оптиміза-
ції за окремими позиціями й етапами, а також у масштабах усього підприємства, з відповідним 
коригуванням  проектів  стосовно  розвитку  і  режиму  гірничих  робіт  та  переробляючих  вироб-
ництв. Складність планування розглянутого процесу пов'язана з динамічним характером роботи 
ГЗК. Ця динаміка стосується як загальних обсягів видобутку гірської маси за роками, так і спів-
відношення видів порід у загальній її структурі.  

Викладення матеріалу і результати дослідження. Вирішення означеної задачі може зна-

                                           
 Жуков С.О. Федоренко С.О., Ткаліченко С.В., 2013 
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чно полегшити оцінювання та планування роботи кар’єрів, але є надзвичайно складним та до-
сягається  з  певним  ступенем  умовності.  Складність  полягає  в  самому  комплексному  підході, 
коли необхідно враховувати цілий ряд різних факторів, з яких головними є наступні: геологічна 
оцінка побіжної сировини (види сировини, мінералогічний склад, обсяги, умови залягання, гід-
рогеологічні особливості, структурні особливості тощо); технологічна оцінка сировини (якість 
за  видами  і  сортами,  фізико-механічні  властивості,  обводненність,  тріщинуватість,  блочність, 
підриваємість);  експлуатаційна  готовність  (ступінь  розкриття  і  підготовленості  до  розробки, 
транспортні можливості, довжина й особливості фронту робіт, розміри робочих площадок, сту-
пінь залежності розробки від вище- і нижчележачих уступів, наявність готових складів для се-
лективного розміщення і збереження гірської маси); технічна готовність (наявність пересувного 
дробарного  і  грохотильно-перевантажувального  устаткування  та  дільничних  конвеєрів,  наяв-
ність спеціального видобувного устаткування, ступінь можливості застосування для видобутку 
загальнокар'єрного устаткування, необхідний ступінь  і можливості  технічної адаптації  загаль-
нокар'єрного устаткування для видобутку, енерго- та ресурсозабезпеченість, можливості періо-
дичного  використання  загальнокар'єрного  комплексу  ЦПТ  для  видачі  з  кар'єру,  перспективи 
розвитку технології і технічних засобів видобутку і переробки); економічна оцінка (ціна попут-
ної КК  і  вартість  запасів, що підлягають виїмці;  вартість видобутку,  збереження  і  переробки; 
попит і його динаміка; загальна і прогнозна кон'юнктура сировинного ринку; конкурентна об-
становка;  прогнозні  оцінки  споживачів  і  конкурентів;  віддаленість  споживачів  і  транспортні 
тарифи;  оподатковування;  пільги  за  державними  соціально-економічними  програмами;  інвес-
тиційна  привабливість  підприємства;  маркетинговий  індекс);  екологічна  оцінка  (скорочення 
площ займаних під відвали; площа тимчасово займаних земель під склади і терміни їх існуван-
ня;  ціна  землекористування;  вартість  рекультивації;  пільги  за  ресурсозбереження;  загальне 
зниження обсягів відходів і викидів за рахунок продуктивного використання побіжної сирови-
ни) та інше. 

Концептуальну схему рейтингової оцінки варіантів упровадження видобутку попутної си-
ровини на діючому гірничовидобувному підприємстві наведено на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурна схема рейтингової оцінки варіантів комплексної розробки рудних родовищ 

 

На наступному етапі відбувається визначення економічно обумовленої доцільності першо-
черговості чи інтенсивності видобутку КК. Причому, провадиться детальна технологічна оцін-
ка варіанту (розрахунок можливостей існуючого виробництва за експлуатаційною й технічною 
готовністю) та екологічна оцінка варіанту (розрахунок позитивного (або негативного) екологі-
чного впливу розробки попутної сировини на оточуюче середовище). 
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При  цьому  основними  проблемними  питаннями,  від  вирішення  яких  залежатиме  ефек-
тивність подальшого використання ЦПТ, є: 

виробнича потужність кар'єру по кожному з видів нерудної сировини; 
місткість і розташування внутрішньокар'єрних складів різнотипної сировини; 
принципи організації та координації роботи комплексу ЦПТ при використанні його для за-

гальних потреб; 
організація  роздільних  вантажопотоків  різнотипних  порід  по  загальному  магістральному 

каналу зі створенням додаткових перевантажувальних внутрішньокар'єрних пунктів. 
Застосовувані  в  схемах  ЦПТ  напівстаціонарні  перевантажувальні  пункти  не  дозволяють 

здійснювати  одночасну  розробку  кількох  видів  сировини  за  наявності  одного  конвеєрного 
підйомника.  У  цьому  випадку  завдання  вирішується  за  допомогою  пересувних  переванта-
жувальних пунктів (ППП) і внутрішньокар'єрних складів (ВКС), які в комплексі можуть забез-
печити продуктивність до 15-17 млн т. Перевантажувальні операції можуть здійснюватися при 
цьому за допомогою одного або декількох екскаваторів безперервної дії  та перевантажувачів, 
працездатні конструкції яких були свого часу розроблені в ІГТМ НАНУ, починаючи від ПГС-
2000 до пізніших варіантів розвитку його концепції. Перевантажувач  грохоченням  і  дроблен-
ням забезпечує попередню підготовку доставленої  автосамоскидами гірничої маси для транс-
портування конвеєрами (рис. 2). 

 Рис. 2. Пересувний внутрішньокар'єрного перевантажуваль-
ний пункт: 1 - руда; 2 - автосамоскид; 3 - нерудна різнотипна си-
ровина;  4  -  екскаватор;  5  -  перевантажувач;  6  -  бункер-
живильник; 7 - магістральний конвеєр; 8 - бульдозер 

 

При  цьому  серйозним  утрудненням  щодо  забез-
печення необхідної ємності ВКС є мала ширина берм. 
У  цьому  випадку  рішення  забезпечується  здвоюван-
ням або об'єднанням більшого числа уступів. 

ППП  порівнянo  з  напівстаціонарними  пунктами 
мають ряд переваг: високу пропускну здатність авто-
самоскидів за досить великої довжині фронту розван-

таження; можливість частого переміщення по глибині; незалежність роботи навантажувального 
і транспортного устаткування від простоїв ППП і конвеєра. 

У  даному  контексті  корисно  проаналізувати  досвід  зарубіжних  країн,  які,  не  маючи 
настільки високоякісних нерудних сировинних ресурсів, повністю задовольняють власні потре-
би, при цьому часто використовуючи поклади, розкриті виведеними з експлуатації рудними  і 
вугільними кар'єрами. Особливо широко подібна практика застосовується в Австрії, Німеччині 
та Франції. Прикладом сказаного може слугувати французька фірма GSM, яка в провінції Бре-
тань має п'ять розосереджених по споживачам місць з виробництва щебеню [8], схеми дії яких 
можуть бути скомпонованими з наведеною вище, продовжуючи її. 

GSM щорічно виробляє 1,5-2 млн т продукції, маючи загальний штат 60 осіб. Два кар'єри 
розробляють вулканічні породи: Gourin в Finistère (350 000 т/рік) і Kernivaigné в Riec-sur-Belon 
(300  000  т/рік).  Три  інших  виробництва  переробляють  пліоценові  породи  в  Мorbihan:  два  з 
піщаними кар'єрами VilIе-Caro в Mauron  (250000 т/рік)  і Мoulin в Radenac  (300 000 т/рік),  і  в 
Finistère - піщаний кар'єр Bodonou в Saint-Renan (300 000 т/рік). Останній з цих кар'єрів отримав 
в 1996 р. французький сертифікат якості NF. Портові склади розташовано в Saint-Malo, Saint-
Brieuc і Treguier. Найбільший інтерес представляє Gourin-Conveau, який продає щорічно близь-
ко 350 000 т матеріалів різного фракційного складу. Родовище розташоване в зоні, де доміну-
ють формації сланців і пісковиків (мова йде про матеріал, якість та фізичні характеристики яко-
го значно поступаються аналогічним породам розкриття ГЗКів України). 

Продуктивну сировину розробляють чотирма уступами. Перший розробляється групою пе-
ресувних дробарок, що випускаються для розробки пластових покладів. Роботи з буріння і про-
ходки  доручають  підприємству  Lefeuvre,  яке,  крім  того,  працює  на  інших  кар'єрах  GSM 
регіону.  Свердловини  діаметром  105  мм  з  сіткою  4×4,5  м  буряться  установкою  Аtlas-Copco. 
Кожним вибухом підготовляється близько 20 000 т. сировини фракцій 0/1000. 

На нижньому майданчику навантажувач на пневмоколісному ходу Caterpillar-980 приймає 
гірську масу 0/1000 і відвантажує в два самоскиди Caterpillar-769, які доставляють її до устано-
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вок переробки. Всі ці операції передані субпідряднику Barazer TP. 
Кар'єр Gourin має два комплекси, здатні дробити породу і просівати її з середньою продук-

тивністю 200 т/год. сухим методом або з промиванням, схему яких наведено на рис. 3. 
Робота  комплексу  координується  з  центрального  поста  чотирма  автоматами,  які  керують 

усім обладнанням та операціями. Догляд за обладнанням та його поточний ремонт здійснюєть-
ся трьома фахівцями підприємства, виділеними постійно. 

Рис. 3.  Схема  переробного  комплексу  кар'єру 
Gourin 

 

Комплекс з сухої переробки матеріалів (1-
10  на  схемі)  виробляє  класифіковані  щебні 
фракцій від 0-40, а також гравійні суміші типу 
GRH  0/20  і  0/31,  5,  перекласифіковані  (0/10-
0/70)  і  типу  GNT.  Він  включає:  перша  стадія 
(1) – бункер ємністю 40 м3, живильник і обди-
рщик  Hewitt-Robins,  дробарку  Dragon  MPE 
2000  з  прийомним  отвором  1250×2000  мм; 
друга  стадія  (2)  обладнана  високоенергетич-
ним  ситом  для  усунення  порожньої  породи 
від  0/10  до  0/30,  штабелеукладальниками  по-
рожньої  породи  (3),  буферним  бункером,  що 
живить  роторну  вторинну  дробарку  Bergeaud 

HP  3000  (4),  і  буферним  складом  загальною  місткістю  2000  м3  (5);  третю  стадію  становить 
двох'ярусне решето Chauvin-Roll HN площею 12 м2 (6) і триярусне сито Neyrtec H133 площею 
13 м2, за якими йдуть два паралельні двоярусні сита: Hewitt-Robins площею 8 м2 і Hewitt-Robins 
10 м2 (7); силосна вежа (8), що складається з семи бункерів загальним обсягом 500 м3 для про-
дуктів, виділених ситами (0/4, 4/6, 6/10, 10/20, 20/40 і> 40). Бункери обладнано живильниками і 
стрічковими  транспортерами,  що  живлять  килимовий  колектор,  що  формує  заданий  фракцій-
ний  склад  сировини  (9),  і  дозволяє  завантажувати  80  т/год  у  промивальне  двох'ярусне  сито 
Chauvin  площею  4  м2  з  естакадами  промивання  й  мішалкою  продуктивністю  120  т/год. 
Постійно під бункерами серія маленьких транспортерів підбирає надлишки сировини і направ-
ляє  їх  у  дробарки;  стадію  дроблення-просіювання  (10)  оснащено  трьома  обертальними  кла-
сифікаторами: Bergeaud 1144, CFBK 1150  і Bergeaud 36; пиловловлювання забезпечується си-
стемою Brunone і Traon з трьома незалежними установками (14), (15) і (16), розташованими на 
транспортерах, первинній та вторинній дробарках, машинах просіювання; промивна установка 
Perotin 1850 мм діаметром  і 5 м у довжину  (11) використовується для матеріалів 0/80, вдруге 
видобутих зі складу; установка просіювання-промивки (12) включає два послідовних ідентич-
них  двоярусних  сита  Babbitless  C-600  площею  5  м2.  Сита  виділяють  митий  гранулят  фракцій 
0/4,  4/6,  6/l0,  10/14  і >14  у  силосну  вежу  з  п'ятьма  бункерами  загальним  об’ємом  50  м3;  пост 
подрібнення  (13)  має дві  обертальні  ідентичні  дробарки  Bergeaud 36,  які працюють  в  режимі 
закритої обертальної циркуляції. 

Крім того, є також інші установки, відносно незалежні від головних: установка промивки, 
що складається  з двох живлячих бункерів,  сита Bergeaud-1540 площею 6 м2  і  стейкера  (укла-
дальника) для розміщення на майданчику митих матеріалів (100 т/год.); централь SАЕ для ви-
робництва гравію GNT 0/20 і 0/31, 5 (200 т/год). Ця одиниця включає чотири бункери живлення 
з  екстрактором-дозатором  і  транспортер-складальник,  змішувач  і  бункер  зберігання-
відвантаження гравію. 

Описана схема має принциповий характер. На її базі можуть бути створені типові комплекси 
для умов України, адаптовані до різних умов, продуктивності та типами гірських порід. При цьому 
ступінь конструкторського та технологічного варіювання може бути найрізно-манітнішою. Але в 
цілому, принципова схема повинна бути при цьому збережена, і, як показує аналіз досвіду роботи 
таких  підприємств,  часткова  заміна  імпортного  обладнання  вітчизняним  є  вкрай  неефективною, 
оскільки останнє часто виходить з ладу і зумовлює часті і тривалі простої всього іншого - занадто 
дорогого, рентабельного тільки при інтенсивній і безперервної експлуатації. 

В  Україні  особливо  ефективно  аналогічні  комплекси  можуть  експлуатуватися  при  пере-
робці щільних напівскельних порід розкриття кар'єрів ІнГЗК, ЦГЗК і ПолтГЗК. 
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Висновки. Зазначене зумовлює необхідність розробки методів оптимізації комплексної ро-
зробки родовищ з комплексним використанням ЦПТ. При цьому повинні враховуватися: 

гірничо-геометричні та геологічні параметри кар'єра; 
усі види мінеральної сировини і її стан, набутий в процесі видобування і переробки; 
усі існуючі ланки технологічної схеми комплексного освоєння родовища; 
взаємозв'язки і взаємодія всіх внутрішньовиробничих і зовнішніх структур; 
дані маркетингових досліджень і споживчий потенціал існуючих і перспективних покупців 

можливого асортименту мінеральної продукції. 
Створення комплексного виробництва на такій основі має забезпечити не тільки підвищен-

ня  прибутковості  гірничого  підприємства  (економічний  підхід),  але  й  регіону,  а  також  ефек-
тивність народного господарства в цілому (народногосподарський підхід). 

 

Список літератури 
 

1.  Шапар А.Г. й ін.  Ресурсозберігаючі  технології  видобутку  корисних  копалин  на  кар’єрах  України.  –  К.: 
Наукова думка, 1998.  

2.  Виницкий К.Е.  О  ресурсосберегающих  технологиях  и  комплексном  освоении  недр  /  Горные  науки, 
промышленность. - М.: Недра, 1989. 

3. Мининг С.Э., Мининг С.С. Об оценке стоимости запасов твердых полезных ископаемых // Горный журнал, 
2002. - № 9. – С. 6-8. 

4. Яковлев В.Л. Проблемы и перспективы развития открытых горных разработок // Проблемы геотехнологии и 
недроведения (Мельниковские чтения): Докл. международной конференции, 6-10 июля 1998 г. - Екатеринбург: УрО 
РАН, 1998. - Т. 2. 

5. Воловик В.П., Голярчук Н.И., Бельченко Е.Н. Современное состояние горно-обогатительных комбинатов 
Кривбасса и перспективы их развития / Металлургическая и горнорудная промышленность, 2000. - № 4. - С. 59-61. - 
№ 5. - С. 80-83. 

6.  Куделя А.Д.  Комплексное  использование  минеральных  ресурсов  железорудных  горнообогатительных 
комбинатов УССР. - К.: Наукова думка, 1984. 

7. Циклично-поточная технология добычи руды на карьерах Кривбасса.  (Под ред. Б.Н. Тартаковского).  - К.: 
Техніка, 1978. - 175 с. 

8.  Roger Vernieres.  Quartzite  et  gres  Breton  a  Gourin-Conveau  (GSM)  /  Mines  &  carrieres.  -  Paris:  Mars  2002.  -
№147. Vol, 84. 
 

Рукопис подано до редакції 22.03.13 

УДК 658.38 
 

Н.Ю. ШВАГЕР., д-р техн. наук, проф., Т.А. КОМИССАРЕНКО, канд. техн. наук, доц.,  
ГВУЗ «Криворожский национальный университет»  
 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 

Приведен анализ компетенций необходимых инженеру по охране труда на современном предприятии, а также 
принципы, на основе которых строится вся работа по созданию модели компетенций. 

 

Постановка проблемы. Многочисленные  публикации  в  специализированной  литературе 
по  охране  труда,  а  также  официальные  аналитические  материалы  позволяют  с  уверенностью 
утверждать,  что  существует  устойчивая  связь  между  уровнем  организации  работы  по  охране 
труда и показателями производственного травматизма. Сегодня эта проблема приобрела наци-
ональные масштабы, если рассматривать здоровье работающего человека как важнейший кри-
терий развития общества. 

Современному руководителю, в лице инженера по охране труда нужен не просто контро-
лер  или  «надзиратель»,  а  специалист,  способный  грамотно  организовать  работу  и  выстроить 
систему управления охраной труда в организации. Для этого инженер по охране труда должен 
обладать большим объемом специальных знаний, полнота которых является одним из условий 
его эффективности как контролера и технического эксперта. В равной мере это справедливо и в 
отношении  знания  нормативных  правовых  актов  и  методических  материалов  по  вопросам 
охраны труда, и в отношении знания основных технологических процессов на предприятии, а 
также  устройства  и  безопасной  эксплуатации  оборудования,  безопасных  методов  и  приемов 
труда. 

Анализ исследований и публикаций. На сегодня образовалось целое направление в пси-

                                           
 Швагер Н.Ю., Комиссаренко Т.А., 2013 
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хологии, исследующее компетенции и их применение, что видно по тематике публикаций, ста-
тей, журналов, конференций и др. В теории и практике управления персоналом компетенциям 
также отводится важная роль. Во многих зарубежных организациях компетенции находятся в 
центре  всей  работы  с  персоналом,  так  как  они  дают  возможность  создать  набор  критериев, 
непосредственно связывающий широкий спектр конкретных видов деятельности с управлением 
персоналом [1]. 

Впервые  термин  «компетенция»  употребил  Ричард  Бояцис,  один  из  основателей  концеп-
ции  компетенций.  Он  определял  компетентность  как  способность  вести  себя  таким  образом, 
который  отвечает  требованиям  работы  в  определенной  производственной  среде,  что,  в  свою 
очередь, является причиной достижения желаемых результатов. По мнению отдельных иссле-
дователей компетенции - это те же знания, умения, навыки. В педагогике под «компетенцией» 
понимается общая способность и готовность личности к деятельности, основанная на знаниях и 
опыте, которые приобретены благодаря обучению, и направленные на ее успешное включение 
в трудовую деятельность. 

Ряд  исследователей,  например  А.  Веселков,  говоря  о  компетенциях,  обращают  внимание 
на то, что базовые свойства компетенций не что иное, как "элементарные" свойства, оценивае-
мые шкалами диагностических личностных методик, лежащие в соответственном сочетании в 
основе  известных  профессиограмм,  т.е.  компетенции,  при  таком  подходе  рассматривает  как 
необходимое и достаточное сочетание свойств личности, которое принято называть профессио-
граммой [2]. 

Изложение материала и результаты.  Практических  приложений  компетенций  множе-
ство. Компетенции способствуют формированию корпоративной культуры компании и дости-
жению общего видения миссии и целей организации. Они дают ясное представление о стандар-
тах успешного выполнения деятельности; позволяют повысить эффективность обучения и раз-
вития  сотрудников,  ориентируя  все  обучающие  мероприятия  на  достижение  корпоративных 
стандартов, отраженных в компетенциях. 

При отборе персонала компетенции определяют структуру сбора поведенческой информа-
ции о кандидатах - в частности, позволяют сформулировать критерии отбора в терминах пове-
дения. При оценке эффективности работы (заменившей во многих организациях традиционную 
аттестацию) компетенции задают структуру для  сбора информации о выполнении работы со-
трудником и оценки исполнительского поведения. Кроме того, они структурируют саму проце-
дуру оценочного интервью и обсуждение примеров поведения сотрудника. 

Компетенция лежит в основе метода ассессмент-центра, призванного на основе использо-
вания имитационных упражнений дать представление о поведении кандидата в рабочих ситуа-
циях.  Компетенция,  безусловно,  внесет  огромный  вклад  в  практику  и  методы  управления 
людьми. Размер и ценность этих вкладов зависят от совершенства композиции моделей компе-
тенций и искусного использования этих моделей. 

Стив Уиддет выделяет три ключевых принципа, на основе которых строится вся работа по 
созданию модели компетенций [3].  

1. Привлечение к разработке модели людей, которые будут её использовать. Учет взглядов 
потенциальных  пользователей  способствует  их  лучшему  отношению  к  модели  компетенций, 
так как им легче осознать необходимость компетенций на своем участке работы, если они зна-
ют, что их отдел или участок внес свой вклад в составление компетенций. 

2. Информирование сотрудников. Каждый, кто будет охвачен моделью компетенций, дол-
жен, как минимум, знать: почему модель компетенций составляется, как она будет разрабаты-
ваться, и как будут использоваться компетенции. 

3. Создание релевантных компетенций. Стандарты поведения, включенные в компетенции, 
должны  подходить  всем  пользователям,  а  предполагаемые  формы  применения  должны  соот-
ветствовать корпоративным интересам. Поэтому важно, чтобы информация,  собранная на ра-
бочих местах, отражала целостную картину деятельности фирмы. Язык, описывающий модели 
компетенций,  неизбежно  станет  общим,  если  сама  модель  связана  со  многими  отделами,  со 
многими рабочими функциями и с разнообразными вариантами применения. Важно, чтобы при 
разработке модели компетенций учитывались представления о будущем. 

В основном для разработки моделей компетенций используются следующие методы сбора 
данных: 
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интервью по получению поведенческих примеров; 
группы экспертов; 
анализ рабочей задачи/функции;, 
прямое наблюдение; 
репертуарная решетка и др. 
Таким  образом,  основными  этапами  создания  модели  компетенций  является  определение 

критериев лучшего выполнения работы, сбор информации, ее анализ и проверка проекта моде-
ли. К каждому этапу предъявляются свои требования, соблюдение которых позволит разрабо-
тать модель компетенций наиболее рациональным, экономичным и качественным образом. Со-
держание и структура модели компетенций определяются исходя из собранной в процессе изу-
чения деятельности информации. 

Существует  целый  ряд  специалистов  в  организациях,  которые  могут  именоваться  одним 
именем - «инженер по охране труда», но при этом иметь принципиальные отличия или выпол-
нять совершенно разный объем функций. Так, в зависимости от решаемых задач или области 
применения усилий, специалисты по охране труда представляют собой не однородную группу 
профессионалов. Среди них можно выделить: инженеров по охране труда, специализирующих-
ся в части отладки параметров внешней среды  (работники санитарно-промышленных лабора-
торий), инженеров по охране труда в области системного анализа (инженер по охране труда в 
традиционном смысле), и  инженеров  по охране  труда  в  классе  отработки поведения  системы 
(расчет и анализ рисков). Очевидно, что деятельность каждого из этих специалистов связана с 
обеспечением  безопасности  работников,  улучшением  условий  и  охраны  труда,  но  при  этом, 
безусловно, имеет свои характерные особенности. 

Еще один отличительный признак, позволяющий классифицировать инженеров по охране 
труда связан с тем, что сегодня, в зависимости от численности работников в организации, рабо-
тодатель может решить вопрос об организации работы по охране труда у себя в организации в 
том или ином виде: от создания полноценной службы охраны труда или содержания в штате, 
по крайней мере, одного инженера по охране труда, до обращения к услугам сторонних органи-
заций или частных консультантов. То есть инженер по охране труда может быть штатным спе-
циалистом или привлекаемым внешним экспертом. Отсюда очевидно, что состояние системы 
охраны  труда  в  организации  -  является  отражением  понимания  важности  этой  работы  самим 
руководителем организации. 

Исходя  из  анализа  нормативных  документов,  в  качестве  основных  направлений  работы 
или функций возложенных на инженера по охране труда организации можно выделить следу-
ющие: 

1. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, а также работа по улучшению условий труда. 

2. Организация пропаганды охраны труда. 
3. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний.  
4. Планирование мероприятий и ведение документации по охране труда. 
5.  Оперативный  контроль  за  состоянием  охраны  труда  в  организации  и  ее  структурных 

подразделениях. 
6. Расследование и учет несчастных случаев в организации. 
Поэтому  большое  значение  приобретает  специальная  подготовка  инженеров  по  охране 

труда в форме повышения квалификации, которая должна учитывать действительные требова-
ния, предъявляемые к специфике данной профессии. 

Уровень  профессиональной  подготовки  определяется  объемом  освоенных  компетенций  в 
рамках  одной  профессии.  Так,  личные  цели  и  задачи,  поставленные  работодателем  в  рамках 
должностных обязанностей,  а  также специфика оборудования и производства могут подтолк-
нуть работника выбрать продвижение в пределах определенной профессии (специальности), т. 
е. узкую специализацию. В таком случае освоение профессиональных компетенций происходит 
посредством: 

освоения компетенций профессий одной базовой группы; 
продвижения  слушателя  от  минимального  к  максимальному  уровню  знаний  в  результате 

освоения компетенций одной профессии. 
Практические задачи и личные цели могут диктовать работнику необходимость освоения 
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набора компетенций смежных профессий (специальностей).  
Модель деятельности любого специалиста, инженера по охране труда в частности включа-

ет в себя: 
перечень сфер профессиональной деятельности; 
перечень объектов профессиональной деятельности; 
описание основных видов профессиональной деятельности; 
перечень задач, решаемых в профессиональной деятельности; 
знания теоретического или прикладного характера, которыми оперирует в своей 
деятельности специалист; 
пути решения выделенных проблем или задач; 
умения и навыки, с помощью которых достигаются желаемые результаты. 
Исследования  показали,  что  в  структуре  модели  компетенций  инженера  по  охране  труда 

ведущая роль принадлежит структурным компетенциям, связанным с необходимым для работы 
объемом знаний, осуществлением контроля, и компетенциям, отражающим ориентацию на до-
стижение результата. 

Модель компетенций инженера по охране труда включает в себя следующие девять компе-
тенций: 

1.  Контроль  -  обнаружение  нарушений  требований  охраны  труда  и  принятие  мер  по  их 
устранению. 

2. Достижение - ориентация на результат – деятельность направлена на улучшение резуль-
татов работы, поиск оптимальных решений, проявление инициативы. 

3. Обучение - профилактическая работа, направлена на формирование безопасного поведе-
ния работников, основанного на знаниях, умениях и навыках безопасной работы.  

4. Забота о работниках - реагирование на просьбы работников, принятие мер к улучшению 
условий и охраны труда. 

5. Техническая экспертиза - совершенное владение объемом связанных с работой знаний, а 
также  мотивация  на  расширение,  использование  и  распространение  этих  знаний  на  других. 
Консультирование по вопросам охраны труда, обмен опытом. 

6. Учет ошибок - оценка результатов собственной работы по охране труда, разработка мер 
по  недопущению  ошибок  в  дальнейшем.  Направлена  на  собственную  работу  (деятельность) 
инженера по охране труда. 

7.  Сотрудничество  -  обращение  к  руководителю,  специалистам  структурных  подразделе-
ний организации, внешним экспертам для решения вопросов охраны труда. 

8. Самоконтроль  - способность держать эмоции под контролем и сдерживать негативные 
действия  в  случае  соблазна,  при  встрече  с  сопротивлением  или  враждебностью  со  стороны 
окружающих, а также при работе в стрессовых ситуациях. 

9. Воздействие и оказание влияния (целевое убеждение) – намерение убедить, уговорить, 
повлиять  на  окружающих  с  целью  заставить  их  поддерживать  предлагаемые  инженером  по 
охране труда планы. 

Несмотря на то, что все приведенные компетенции взаимосвязаны, ключевыми и наиболее зна-
чимыми являются: «Контроль», «Достижение», «Обучение», «Забота о работниках» и «Техническая 
экспертиза». Тем не менее, для инженера по охране труда важно обладать компетенциями, отражаю-
щими его личную эффективность, такими как «Учет ошибок» и «Самоконтроль», а также коммуни-
кативными компетенциями «Сотрудничество» и «Воздействие». 

Инженеру по охране труда важно уметь эффективно выстраивать взаимодействие со служ-
бами предприятия, а также уполномоченными лицами по охране труда профессиональных сою-
зов или трудового коллектива, органами государственного управления охраной труда, органа-
ми надзора и контроля за охраной труда и, в первую очередь, с руководителем организации. В 
известной степени инженер по охране труда лишь поднимает проблемы, связанные с охраной и 
условиями труда в организации, которые могут найти свое решение лишь при совместной ра-
боте с другими специалистами и службами предприятия. 

В деятельности инженера по охране труда не редко имеют место конфликтные ситуации. 
При  этом  ему  важно  сохранять  объективность  при  оценке  поведения  нарушителей,  условий 
труда на рабочих местах, обоснованности требований инспектирующих органов и т.д. Все это 
говорит о необходимости ориентации инженера по охране труда на конечный результат и спо-
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собности его контролировать собственное эмоциональное состояние. 
Деятельность  инженера по  охране  труда  направлена  на  обеспечение  безопасных  условий 

труда работников организации, через проведение контроля за соблюдением требований норма-
тивных правовых актов, как работниками организации, так и работодателем. Результат работы 
инженера по охране труда - сохранение важнейшего стратегического ресурса любой компании, 
которым является человек. Кроме того, в современной ситуации охрана труда, как никогда ра-
нее, оказывает влияние на управление отношениями с ключевыми рынками и клиентами. 

Выводы. Сегодня во всем мире наблюдается ситуация, когда человек зачастую становится 
жертвой собственной техногенной деятельности. При этом никто не будет оспаривать тот факт, 
что  любая  деятельность,  в  т.  ч.  профессиональная,  должна  быть  безопасной  для  человека  и 
окружающей среды. Но для того чтобы в корне изменить ситуацию с охраной труда на пред-
приятиях, необходимо начинать работать с  сознанием их будущих работников уже на  стадии 
освоения профессиональных компетенций. Только усвоенные взаимосвязи между приобретае-
мыми  профессиональными  навыками  и  проблемами,  возникающими  в  процессе  производ-
ственной  деятельности  (в  частности,  в  сфере  охраны  труда),  позволят  работнику  более  осо-
знанно подходить к вопросам собственной и чужой безопасности на рабочем месте и заведомо 
избегать травмоопасных ситуаций. 
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Проблема и її зв’язок з науковими и практичними задачами. У наш час практично на 
всіх  Криворізьких  кар’єрах  проводяться  роботи  по  їх  реконструкції,  пов’язані  з  необхідністю 
розкриву добувних горизонтів на значних глибинах. Особливістю цих робіт є те, що вони ве-
дуться  в  умовах,  коли  розміри  робочих  зон  обмежені,  а  проведення  масових  вибухів  прихо-
диться  проводити  на  незначній  відстані  від  житлових  будинків  та  споруд  соціально-
культурного призначення. Так одним з важливих елементів реконструкції транспортної схеми 
кар’єру «ПівдГЗК» до 2015 р. є будівництво траншеї глибокого вводу залізничного транспорту 
для створення нового транспортного зв’язку нижніх горизонтів з промплощадкою. Будівництво 
траншеї, які відбувається в межах існуючого контуру кар’єру, дозволить забезпечити його ста-
більну роботу на перспективу по добутку руди, розкриву та їх транспортуванню як на збагачу-
вальну фабрику, так і у відвали. 

У цих умовах особливо актуальною є задача достовірного визначення сейсмобезпечних па-
раметрів вибухових робіт з урахуванням використання сучасних вибухових речовин та систем 
ініціювання вибуху. 

Метою цієї роботи є визначення сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт при будів-
ництві траншеї глибокого вводу залізничного транспорту для виключення можливості негатив-
ної  їх дії  на  близько  розташовані  промислові  об’єкти,  житлові  будинки  та  будівлі  соціально-
культурного призначення.  

                                           
 Несмашний Є.О., Федін К.А., 2013 
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Практика проведення вибухових робітна карєрі ПівдГЗК. На кар’єрі практично вся гірнича 
маса видобувається з застосуванням буро-вибухових робіт. Це обумовлено тим, що як розкрив 
так і залізна руда являють собою міцні і надміцні гірські породи, з коефіцієнтом міцності 14-16, 
а на деяких ділянках кар’єрного поля міцність пород досягає 18-20 за шкалою проф. М.М. Про-
тодьяконова.   

Бурові роботи на кар’єрі проводяться  з використанням станків шарошечного буріння,  які 
дозволяють  отримувати  вибухові  свердловини  глибиною  4-32  м,  діаметром  253  мм  (станки 
СБШ-250) або глибиною 4-33 м, діаметром 165 мм (станки фірми Atlas Copco Roc L8). Висота 
уступів складає 15 м, а кут нахилу 55. Вибуховий блок має довжину у середньому 200-400 м, 
ширину 15-20 м. На блоці розміщується від 2 до 7 рядів вибухових свердловин, а іноді відбува-
ється й однорядне підривання.  

Кут нахилу вибухових свердловин, як правило, дорівнює 90, за винятком нахилених свердло-
вин контурного ряду. Вибухові свердловини обводнені, рівень води в свердловинах може суттєво и 
швидко змінюватись з часом. Сітка свердловин для станків СБШ-250 становить для першого ряду 
5.510.5, для другого і усіх наступних рядів 7.56.5 м. Мінімальна відстань від бровки уступу до 
першого ряду свердловин дорівнює 3 м. Глибина перебуру для станків СБШ-250 становить 3 м. 

Ємність  1  пог.  м  вибухової  свердловини  діаметром  253  мм  становить  48-70  кг  вибухової 
речовини,  а діаметром 165 мм  - 21-29 кг. Середня питома витрата вибухівки на 1 м3  гірської 
маси знаходиться у межах 0,69 - 1,14 кг/м3. Середній вихід гірської маси з 1 пог. м свердловини 
становить  37,1-71,8  м3.  Коефіцієнт  заповнення  свердловини  вибухівкою  становить  0,5-0,7.  У 
якості забивки використовується скальний щебінь з застосуванням внутрішньої гідрозабивки (у 
обводнених свердловинах).  

У якості вибухової речовини використовується безтротилова речовина (україніт, анемікс). 
Грамоніт 79/21 або гранулотол застосовується, як виняток, для підривання надміцних гірських 
порід. Системи ініціювання вибуху використовуються як традиційні, за допомогою детонуючо-
го шнура (ДШЕ), так і нові неелектричні системи типу «Нонель».  

Аналіз експериментальних даних, що до рівня сейсмічних коливань ґрунту при проведенні 
вибухових робіт на карєрі ПівдГЗК. Відповідно з рішенням Криворізької міської ради з 2002 р. 
проведення вибухових робіт на кар’єрі ОАО «ПівдГЗК» виконується тільки за умови здійснення мо-
ніторингу рівня сейсмічних та  ударних  повітряних хвиль. При  здійснені  цього моніторингу рівень 
сейсмічних коливань визначався за методом багатоканального вимірювання коливань [1]. Для запису 
інформації застосовувався або шлейфовий осцилограф К12-22, або електронний осцилограф TPS2014 
фірми “Tektronix”, (що має можливість запам’ятовувати) в комплекті з магнітоелектричними гальва-
нометрами та електродинамічними датчиками СВ-10Ц, СГ-10  і трьох компонентний п'єзоелектрич-
ний акселерометр АТП-1. При цьому модуль вектора максимальної швидкість Vmax коливань ґрунту 
визначався на основі трьох його проекцій на координатні осі і виходячи з отриманого значення ви-
значався рівень сейсмічних коливань  у балах  у  відповідності  з Міжнародною  сейсмічною шкалою 
MSK-64. Зважаючи на призначення об’єктів, де проводились вимірювання, мінімальний рівень сейс-
мічних хвиль був прийнятий у відповідності з „Правила ….” [3]. 

На теперішній час було здійснено більше 100 експериментальних вимірів рівня сейсмічних 
хвиль, при проведенні вибухових робіт на кар’єрі ПівдГЗК, результати яких зібрані та приведе-
ні в роботі [4]. Аналіз цих даних дозволив зробити наступні висновки: 

рівень сейсмічних хвиль при проведенні масових вибухів на кар’єрі ПівдГЗК жодного разу 
не перевищив нормативного рівня, а значить вони не завдали шкоди житловим будинкам і про-
мисловим спорудам, що знаходяться в охоронній зоні цього кар’єру;   

рівень сейсмічних хвиль при проведенні масових вибухів практично не залежить від типу 
вибухової  речовини  (грамоніт  21/79,  украініт,  емоніт).  Це  можна  пояснити  тим,  що  всі  вище 
згадані вибухівки відносяться до потужних ВР зі швидкістю детонації у межах 3-5 км/с. Тому 
бризантна,  а  значить  і  сейсмічна  дія  цих  типів  вибухівки  буде  практично  однакова,  а  рівень 
сейсмічності вибуху буде визначатися тільки кількістю вибухівки, що приходиться на ступень 
уповільнення. Суттєвого зниження сейсмічності вибухівки можливо чекати тільки за умови за-
стосування найпростіших ВР типу ігданіт, з швидкістю детонації в межах 2,0-2,5 км/с. Але така 
ВР на кар’єрі ПівдГЗК не може бути застосована, зважаючи на дуже міцні гірські породи, що 
складають дане родовище залізних руд;     

система ініціювання вибуху суттєво впливає на сейсмічність масових вибухів, так при за-
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стосуванні  систем  «Нонель»  або  «Прима-ЕРА»  середня  швидкість  сейсмічних  хвиль  склала 
0,16 см/с (0,81 бала по шкалі MSK-64), а при застосуванні ДШ середня швидкість сейсмічних 
хвиль склала 0,27 см/с (1,35 бала по шкалі MSK-64). Тобто при застосуванні ДШ сейсмічна дія 
вибуху на 67 % більша ніж за умови застосування систем «Нонель» чи «Прима-ЕРА»;  

на сейсмічність вибуху вливає не сама по собі система ініціювання вибуху, а максимальна кіль-
кість вибухівки, яка приходиться на ступень уповільнення при застосуванні тієї чи іншої системи іні-
ціювання. Так при застосуванні ДШ середня кількість вибухівки, що приходиться на ступень упові-
льнення склала 3986 кг, а при застосування систем «Нонель» чи «Прима-ЕРА» - 1400 кг.  

Визначення сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт та відстаней до них при будівни-
цтві траншеї глибокого вводу. Загальним  критерієм  сейсмічної  безпеки  житлових  будинків  і 
промислових споруд, за яким забезпечується їх збереженість під час вибухів, є допустима шви-
дкість сейсмічних коливань ґрунту під їх фундаментом. Її встановлюють в залежності від особ-
ливостей будинків  та  їх призначення,  застосованих будівельних матеріалів, фізичного стану  і 
терміну служби. Проведення вибухових робіт дозволено тільки за умови, що швидкість сейсмі-
чних хвиль та рівень тиску у фронті ударної повітряної хвилі біля житлових будинків і промис-
лових споруд буде нижча за нормативні [2].  

Відповідно  з  державним  стандартом  теоретичне  значення  швидкості  коливань  ґрунту  Vт 
під  житловими  будинками  та  промисловими  спорудами  при  проведенні  масових  вибухів  на 
кар’єрах повинно визначатись з формули [3]  

 n
iiiТ RQKV  ,            (1) 

де n - показник затухання інтенсивності сейсмічних коливань з відстанню, який для умов Кри-
ворізького регіону приймається рівним 1,5; Qі - маса заряду ВР на ступінь уповільнення, кг; Rі - 
відстань від цього заряду до точки спостереження, м; Кі - емпіричний коефіцієнт, який зале-
жить від характеру ґрунту в основі об'єкта, умов проведення вибухів і розповсюдження хвиль, 
параметрів буро-вибухових робіт та ін.  

Значення коефіцієнту Кі державний стандарт [3] рекомендує визначати так 

54321 kkkkkК і  ,             (2) 

де  k1  -  коефіцієнт,  який  враховує  особливості  ґрунту  під  фундаментом;  k2  -  коефіцієнт,  який 
враховує направленість вибуху; k3 - коефіцієнт, який враховує умови висаджування заряду ВР; 
k4  - коефіцієнт, який враховує спосіб висаджування зарядів ВР; k5 - коефіцієнт, який враховує 
відносне збільшення швидкості коливань ґрунту у разі багаторядного розміщення свердловин. 

Методику визначення коефіцієнтів k1,k2,k3,k4,k5 у формулі (2) викладено в роботі [3]. Однак 
практика застосування цієї методики виявила суттєві труднощі в  її  застосуванні при практич-
ному проектуванні. Ці труднощі полягають у суб’єктивному характеру визначення кількісних 
значень коефіцієнтів, що входять до формули (2), у тих чи інших гірничо-геологічних умовах. 
А це приводить до дуже значної числової розбіжності при визначені коефіцієнту Кі при практи-
чному проектуванні. Так, за нашими розрахунками, числова вилка при визначенні цього коефі-
цієнту може досягати значень від 26,3 до 870,0. Унаслідок цього прогноз швидкості коливань 
ґрунту стає ненадійним та суб’єктивним. 

Тому нами пропонується, для визначення величини коефіцієнту  інтенсивності струсів Кі, 
використовувати результати фактичного вимірювання рівня сейсмічних хвиль при проведенні 
вибухових робіт на кар’єрі Південного ГЗК. Знаючи масу заряду вибухової речовини, що при-
ходилась на ступінь сповільнення Qі, при підриві конкретного вибухового блоку, визначивши 
по мапі відстань від цього блоку до точки спостереження та знаючи експериментально визна-
чену  фактичну  швидкість  коливань  ґрунту  в  точці  спостереження  Vфi,  з  наступної  формули 
можливо визначити значення емпіричного коефіцієнта Кі 

iiii QRVK ф 5,1 ,            (3) 

На  основі  цієї  методики,  проведений  збір  даних  та  проаналізована  практика  проведення 

вибухових робіт на кар’єрі ПівдГЗК з застосуванням традиційних вибухових речовин (граммо-

ніт 79/21) і нових безтротилових вибухових речовин (украініт) та неелектричних засобів ініці-

ювання вибуху і такого традиційного засобу ініціювання вибуху як «ДШЕ».  

Унаслідок виконаних таким чином обчислень, встановлено: 

при застосуванні системи ініціювання вибуху «Нонель» або «Прима-Ера» значення коефі-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  21 

цієнту  сейсмічності  Кф,  з  95  %  ймовірністю,  для  гірничо-геологічних  умов  охоронної  зони 

кар’єру Південного ГЗК дорівнює 327 ±20;  

при застосуванні системи ініціювання вибуху «ДШ» значення коефіцієнту сейсмічності Кф, 

з 95 % ймовірністю, для гірничо-геологічних умов охоронної зони кар’єру Південного ГЗК до-

рівнює 276 ±42.  

З  урахуванням  викладеного,  нами  пропонується  виконувати  розрахунки  граничного  значення 

маси вибухівки, що приходиться на ступень уповільнення, з урахуванням фактичних значень коефіці-

єнта сейсмічності, які встановлені на основі аналізу практики проведення вибухових робіт на кар'єрі 

Південного ГЗК. Тоді  з урахуванням цих даних, для обрахунку граничної кількості вибухівки Q,  в 

залежності від відстані вибухового блоку до об’єкта R, що охороняється, і забезпечує безпечний рі-

вень сейсмічних коливань під час масового вибуху, формулу (3) можливо перетворити до вигляду 
222
ФКRVQ  ;           (4) 

де V - допустима швидкість сейсмічних хвиль біля фундаменту будинку чи споруди, яка визна-
чається відповідно з [3], см/с.   

Результати розрахунку сейсмобезпечних параметрів вибуху, які рекомендуються до засто-

сування при будівництві траншеї глибокого вводу, за умови застосування системи ініціювання 

«Нонель»  або  «Прима-Ера»  наведено  у  табл.  1,  а  за  умови  застосування  системи  ініціювання 

вибуху «ДШ» наведено у табл. 2. 
Таблиця  1 

Сейсмобезпечна маса ВР за умови застосування системи ініціювання «Прима-ЕРА» 

Відстань R, м 
Сейсмічність, бали по шкалі MSK-64 

1  2  3  4  5  6  7 
Маса ВР на ступень уповільнення, кг 

25            6  22 
50          11  44  175 
75          37  147  590 
100        22  87  349  1398 
125        43  171  682  2730 
150      21  74  295  1178  4725 
200    14  50  174  698  2792   
250    28  97  340  1364  5453   
300  13  45  168  589  2357     
350  20  79  266  935  3743     
400  29  117  397  1395       
450  41  166  566  1987       
500  58  228  776  2725       
550  76  303  1033  3627       
600  99  394  1341         
650  126  501  1705         
700  156  625  2130         
750  193  770  2620         
800  235  934  3180         
850  280  1120  3814         
900  333  1317           
950  392  1564           

1000  456  1823           
1100  607  2426           
1200  788  3150           
1300  1003  4011           
1400  1253             
1500  1540             

Зауважимо, що при розрахунках сейсмобезпечних параметрів вибуху для 1 та 2 зони сейс-
мічності,  за умови застосуванні системи  ініціювання вибуху «Нонель» або «Прима-Ера»,  зна-
чення коефіцієнту сейсмічності було зменшене на 8,5 % (Кф=96). Таке зменшення обумовлене 
тим, що сейсмічні хвилі малої інтенсивності мають суттєво більший коефіцієнт затухання [1].  

При використанні даних див. табл. 1,2, у випадку коли відстань до об’єкту, що охороняєть-
ся, не дорівнює значенню наведеному у цих таблицях, сейсмобезпечна маса ВР підраховується 
як середнє значення відповідного інтервалу або приймається на основі відповідних графіків, що 
наведено в роботі [5].  
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Таблиця  2 
Сейсмобезпечна маса ВР за умови застосування системи ініціювання «ДШЕ» 

Відстань r, м 

Сейсмічність, бал 
1  2  3  4  5  6  7 

Масса ВР на ступень уповільнення, кг 

50          15  60  236 

75        13  50  199  798 

100        30  118  473  1890 

125      16  58  231  923  3692 

150      28  100  400  1595  6380 

175      45  158  633  2533  10131 

200    17  67  236  945  3780   

225    24  96  336  1346  5383   

250    33  131  462  1846  7384   

300  14  57  227  798  3190     

350  23  90  360  1266  5066     

400  34  134  538  1890  7561     

450  48  191  766  2692       

500  66  263  1050  3692       

550  87  350  1400  4914       

600  113  454  1815  6380       

650  144  577  2307  8112       

700  180  720  2882         

750  221  886  3544         

800  269  1075  4302         

850  323  1290  5160         

900  383  1531  6125         

950  450  1801  7203         

1000  525  2100           

1100  699  2796           

1200  907  3629           

1300  1154  4615           

1400  1441  5763           

1500  1772  7089           

1750  2814             

2000  4201             
 

Як ілюстрація на рис. 1 наведено графік для визначення сейсмобезпечної маси ВР при за-
стосуванні системи ініціювання вибуху типу«Нонель». 

Рис. 1. Графік для визначення сейсмобезпечної ма-
си  ВР  при  застосуванні  системи  ініціювання  вибуху 
типу«Нонель» 

 

Отже,  при  проектуванні  масових  вибухів 
при  будівництві  траншеї  глибокого  вводу  на 
кар’єрі ПівдГЗК масу вибухівки рекомендується 
приймати з урахуванням відстані до об’єкту, що 
захищається, та його сейсмостійкості відповідно 
з даними табл. 1,2, які встановлюють однознач-
не співвідношення між сесмобезпечною масою 

вибухівки Q і сейсобезпечною відстанню R.  
Для  виключення  імовірності  накладання  сейсмічних  хвиль  від  окремих  зарядів  і  недопу-

щення резонансних явищ, а також для подовження часу масового вибуху, рекомендується за-
стосовувати усі номінали уповільнення при використанні як систем неелектричного ініціюван-
ня вибуху типу «Нонель» так и детонуючого шнура. 

У випадку, коли максимально допустима по сейсмобезпечності маса заряду ВР в свердло-
вині менша за масу заряду потрібну для якісного руйнування гірської породи, рекомендується 
застосовувати  спеціальні  методи:  із  зворотнім  ініціюванням  зарядів;  застосуванням  розосере-
джених інертних проміжків довжиною не менше 0,5 м та ін. 
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Висновок. Для гірничо-геологічних умов кар’єру ПівдГЗК розроблена методика обчислення та 
створені відповідні таблиці для визначення сейсмобезпечних параметрів масових вибухів та відста-
ней до них від об’єктів, що охороняються, за умови застосування як неелектричних систем ініцію-
вання «Прима-ЕРА», так і «ДШЕ». Ці параметри рекомендовано до застосування при проектуванні 
та будівництві траншеї глибокого вводу залізничного транспорту на кар’єрі ПівдГЗК. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ КАРЬЕРА  
ПРИ РАСШИРЕНИИ ЕГО ГРАНИЦ 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.  Экономическая  эффектив-
ность разработки любого месторождения полезных ископаемых зависит от взаимосвязей техноло-
гических процессов между собой. В процессе отработки карьерного поля положение рабочего бор-
та карьера постоянно меняется, дно понижается, что приводит к необходимости его реконструкции 
для вовлечения в переработку дополнительных запасов руды. 

В целом, реконструкция на открытых горных разработках служит целям поддержания или 
увеличения производственной мощности карьера по сравнению с существующей. 

Анализ исследований и публикаций. Следует отметить, что реконструкция карьера - это 
комплекс горнотехнических мероприятий для повышения технического уровня горного произ-
водства,  повышения  производительности  карьера,  продления  срока  его  службы  [1],  возмож-
ность  отработки дополнительных запасов и, как правило, включает в себя расширение границ 
карьера, его углубку и другие сопутствующие мероприятия. Процесс реконструкции связан со 
значительными  дополнительными  капитальными  затратами  на  разнос  бортов  карьера,  соору-
жение капитальных  траншей,  устройство  новых  транспортных  коммуникаций,  зданий,  соору-
жений для обслуживания ЦПТ, переукладкой железнодорожных путей. В связи с этим возника-
ет вопрос о выборе оценочного показателя при корректировке параметров карьера подлежащих 
пересмотру. 

Как установлено в исследованиях в области границ открытых горных работ при определе-
нии конечной глубины карьера, граничный коэффициент вскрыши не является величиной по-
стоянной  [2,3].  Для  определения  рациональных  параметров  карьера,  необходимо  с  помощью 
оценочного  показателя  учитывать  как  положительные,  так  и  отрицательные  факторы,  влияю-
щие на дальнейшее развития открытых горных работ. 

Практический опыт реконструкции железорудных карьеров показал, что наиболее часто ее 
основными  целями  и  задачами  являются:  изменение  параметров  вскрытия  месторождения, 
расширение контуров либо увеличение производственной мощности карьера. 

Часто  расширение  карьера  связано  с  вовлечением  в  отработку  законтурных  запасов  для 
поддержания или увеличения его производственной мощности. 

Как правило, расширение границ карьеров сопровождается дополнительным ростом объе-
мов вскрышных работ. Принятые проектные параметры отработки  глубоких карьеров со вре-
менем подвергаются корректировкам и изменениям (максимальные объемы вскрышных работ 

                                           
 Костянский А.Н., Чепурной В.И., 2013 
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переносят на более отдаленный период, который характеризуется большей глубиной карьера). 
Это  позволяет  горнообогатительному  комбинату  (ГОКу)  поддержать  эффективность  горных 
работ при ухудшении горнотехнических условий разработки карьера или изменений состояния 
рынка сбыта товарной продукции. 

Заранее  спланированное  расширение  карьера  с  проведением  реконструкции  для  увеличе-
ния  и  поддержания  его  производственной  мощности  позволит  уменьшить  дополни-тельные 
затраты  за  счет  рационального  планирования  производственной  инфраструктуры  так,  чтобы 
избежать сноса зданий и сооружений, попадающих в зону расширенных границ карьера. 

При продолжительности дальнейшей эксплуатации  карьера больше 20 лет, он может отра-
батываться  поэтапно.  Накоплен  опыт  отработки  карьера  очередями.  Проекты  реконструкции 
карьеров очередями разрабатывались для ЮГОКа, НКГОКа, ЦГОКа, ИнГОКа. 

Увеличение добычи достигалось за счет увеличения параметров карьера и вовлечения до-
полнительных запасов. 

Большинство железорудных карьеров в настоящее время имеют временно нерабочие борта, 
вследствии  отставания  вскрышных  работ,  которые  при  дальнейшей  разработке  необходимо 
расконсервировать.  Эта  тенденция  в  развитии  железорудных  карьеров  имела  такие  послед-
ствия, как отставание от проекта объемов выемки вскрышных пород, что изменило соотноше-
ние остаточных объемов вскрышных и добычных пород в большую сторону. 

Постановка задачи.  Учитывая  многообразие  факторов  влияющих  на  эффективность  ре-
конструкции,  а  также  их  зависимость  от  главных  параметров  карьера,  выбор  показателя  для 
оценки рациональных параметров горных работ, является актуальной задачей. 

Применение  этого  показателя  целесообразно  например,  при  определении  эффективности 
отработки  законтурных  запасов  руды,  а  также  решении  вопросов  по  установлению  глубины 
карьера на этапе реконструкции.  

Исходя  из  описанного,  возникает  необходимость  в  обосновании  с  помощью  прикладных 
методик в проектировании не только возможных объемов, но и периода реконструкции, обес-
печивающих полную и экономически выгодную разработку месторождений полезных ископа-
емых [4]. 

Изложение материалов и результаты.  Методы решения  вопросов  технической  возмож-
ности и технологической эффективности отработки карьера характеризуются сравнением гра-
ничного коэффициента вскрыши с суммой первоначального и эксплуатационного коэффициен-
та вскрыши  і-го периода работы карьера [5], однако в условиях современных карьеров прора-
ботавших 40 и более лет, первоначальный коэффициент вскрыши не играет существенной ро-
ли. С другой стороны в исследованиях недостаточно внимания уделялось методам определения 
максимальной величины эксплуатационного коэффициента вскрыши. 

Определить  данную  величину  представляется  возможным  только  после  составления  пла-
нов  горных работ до конца разработки карьера. При этом работа над проектом современного 
глубокого карьера  -  сложный и трудоемкий процесс,  требующий значительных усилий опыт-
ных проектировщиков. 

Упростить  процессе  проектирования  возможно,  если  до  построения  конечного  контура 
ориентировочно  определить  параметры  карьера  с  помощью  оценочного  показателя-
эксплуатационного  коэффициента  вскрыши.  Использование  этого  показателя  при  решении 
главных  вопросов  реконструкции  карьеров  подтверждает  актуальность  прогнозирования  его 
величины в определенные периоды работы карьера. 

Как известно из теории горного дела [6], наибольшее значение коэффициент вскрыши при-
обретает в тот период эксплуатации карьера, когда рабочие борта подходят к верхним конеч-
ным контурам карьера, после чего, как правило, происходит уменьшение этого коэффициента 
до минимального значения. 

Для  решения  поставленной  задачи  на  упрощенной  модели  карьера  определена  величина 
эксплуатационного коэффициента вскрыши на тот период (расчетный год), когда рабочие борта 
карьера соединятся с верхним проектным контуром на поверхности карьера. При обосновании 
контуров реконструкции карьера необходимым условием является уточнение его параметров в 
зависимости от глубины и размеров по поверхности. На схематическом изображении карьера 
(рис. 1), отрабатывающем месторождение, представленное крутопадающей залежью в момент 
подхода рабочих бортов к проектным контурам, величина этого коэффициента вскрыши  опре-
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делится по формуле, м3/т 
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где Н - проектная глубина карьера, м; h - понижение горных работ, м;   , -углы откоса рабо-

чих бортов карьера, град.; , -соответственно углы откосов нерабочих бортов карьера со сто-
роны лежачего и висячего боков залежи, град.; Нв - вертикальная мощность вскрышных пород,, 
м; d2 - ширина проектного дна карьера, м; s - объемный вес руды, т/м3.  

Рис. 1. Схема к расчету коэффициента вскрыши 
 

Определив параметр Км по каждому геоло-
гическому  разрезу,  получим  некое  множество 
показателей,  характеризующих  каждый  разрез. 
Однако  обобщение  этих  коэффициентов 
вскрыши,  путем  приведения  их  к  среднеариф-
метической величине не корректно,  так как  зо-

ны влияния разрезов различаются между собой. Причина в том, что обычно разрезы по прости-
ранию рудного тела находяться на различном расстоянии друг от друга. Кроме того, объемы гор-
ной массы между смежными разрезами зависят от глубины карьера. Учитывая эти факторы, фор-
мула, позволяющая определить средневзвешенный максимальный эксплуатационный коэффициент 
вскрыши в период постановки рабочих бортов карьера на контур, будет иметь вид, м3/т 
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где n - количество разрезов, k - порядковый номер,  1, кк ll  - расстояние между смежными разре-

зами.  Найденное  значение  Kмс 
сравнивается  с  максимальной  величиной  эксплуатационного 

коэффициента вскрыши, установленного на основе технико-экономических показателей  рабо-
ты карьера и ГОКа [7,8]. Определим его величину, м3/т  
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где Цк,Ск  - цена и себестоимость концентрата,  грн./т; Km 

-  текущий коэффициент вскрыши за 
последний год, м3/т;  - выход концентрата из руды, доли ед.; Св- себестоимость 1 м3 вскрыш-
ных пород, грн./м3; і - показатель инфляции (средняя величина показателя с 2000 г. составляет 
0,1-0,12), доли ед.; н - налог на прибыль (в 2013 г. равен 0,19), доли ед.; Зт.к - затраты на 1 грн. 
товарной продукции (концентрата), грн./грн. 

Если  КмсКэ,  то  параметры  проектируемого  карьера  удовлетворяют  требованиям  эффек-
тивной эксплуатации месторождения. Таким образом предлагаемый методический подход учи-
тывает  основные  технико-экономические  показатели  товарной  продукции  ГОКа  и  может  ис-
пользоваться для проверки наиболее важных этапов реконструкции железорудных карьеров. 

При этом ориентировочно глубину карьера для периода эксплуатации, когда рабочие борта 
подойдут к верхним проектным контурам карьера, можно определить по формуле, м 
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где d1 - ширина дна карьера в рабочем положении, м. 

Отсюда, следует, что большая глубина при подходе к проектному контуру достигается, когда 
карьер имеет максимальные углы наклона рабочих бортов и минимальную ширину дна d1. 

Углы бортов карьера определяются в основном прочностью образующих их пород и техно-
логией отработки уступов карьера. 

Выводы. Приведенные зависимости могут быть использованы для анализа параметров ка-
рьера по основным влияющим факторам.  

В результате исследований предложен показатель для оценки целесообразности расшире-
ния границ карьера и прироста запасов при поддержания производственной мощности.   Уста-
новленные  зависимости  позволяют  обосновать  коэффициент  вскрыши  с  последующей  эконо-
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мической оценкой, который отражает максимально допустимые объемы вскрышных и добыч-
ных работ. 

Предложенный показатель позволит прогнозировать глубину карьера на этапе реконструк-
ции, при условии положительной рентабельности переработки руды в товарную продукцию. 

Направление дальнейших исследований.  Данная  задача  не  ограничивается  установлением 
параметров и границ карьера, а требует привязки транспортных схем к его контурам. В дальнейшем 
предполагается  поиск  путей  совершенствования  формирования  транспортного  комплекса  для 
уменьшения объемов выемки вскрышных пород при добыче руды.  
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УРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ І ЕЛЕМЕНТІВ  
ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ЩО РЕКОНСТРУЮЮТЬСЯ,  
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ НАСТУПНОГО ОБСТЕЖЕННЯ І ПАСПОРТИЗАЦІЇ 

 

Наводиться  методика розрахунку  терміну наступного  обстеження  і паспортизації  будівель  та  споруд,  яка  ви-
значається на період їх поточного обстеження і паспортизації з урахуванням технічного стану окремих конструкцій 
(елементів) та врахуванням методів і технології реконструкції. 

Проблема та її зв'язок з іншими практичними задачами. Тема тривалої і безпечної екс-
плуатаційної  придатності  посилених  при  реконструкції  несучих  і  самонесучих  каркасів  буді-
вель або споруд, а особливо поверхні гірничовидобувних підприємств, є актуальною. Сучасні 
інженерні обстеження регламентуються вимог промислової безпеки та нормативними умовами 
«Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації 
виробничих будівель і споруд» [1]. За результатами інженерних інструментальних обстеження 
будівель і споруд, проведених авторами, часто виникає необхідність посилення їх будівельних 
конструкцій та визначення термінів наступних обстежень. 

На сьогодні, наведений в додатку 1.1 «Нормативних документів…» [1] порядок визначення 
термінів  планових  обстежень  та  паспортизації  технічного  стану  будівель  (споруд),  ураховує 
наступні фактори: рівень безпеки будівлі чи споруди та її конструктивні особливості, а також 
характеристики  їх  основ;  проведення  моніторингових  робіт,  тобто  наявність  даних  про  стан 
конструкцій  даних,  отриманих  за  допомогою  контрольно-вимірювальної  апаратури.  Також 
„Нормативні документи…“ [1] при визначенні терміну наступних планових обстежень будівлі 
(споруди) пропонують враховувати досвід експлуатації аналогічних будівель  (споруд). Незва-
жаючи на те, що запропонована в [1] методика розрахунку терміну враховує значну кількість 
факторів, вона не оцінює технічний стан кожної окремої конструкції (елемента) будівлі (спору-
ди), який визначається при поточному її обстеженні, та його вплив на наступний термін техніч-
ного огляду і паспортизації після проведення реконструкції. Тому, на даному етапі іноді вини-
кає необхідність у розробленні методики розрахунку терміну наступного обстеження і паспор-
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тизації будівель і споруд, яка визначається на період їх поточного обстеження й паспортизації з 
урахуванням методів реконструкції. 

Постановка завдання - розробка методики розрахунку терміну наступного обстеження буді-
вель і споруд, яка визначається на період їх поточного обстеження й паспортизації, та виявлення і 
аналізу  особливостей  роботи  на  динамічні  впливи  будівель,  що  експлуатуються  і  знаходяться  в 
процесі реконструкції, та деформованих унаслідок дій нерівномірного осідання основ. 

Розрахунок терміну наступного обстеження будівель і споруд, який визначається на період 
їх поточного обстеження і паспортизації за [1] 

бб КTT  ,               (1) 

де Тб - максимальний термін експлуатації будівлі чи споруди, який приймається за базовий, рі-
вний Тб=10 років для житлових та цивільних будинків  і Тб=8 років для будівель виробничого 
призначення; Кб - коефіцієнт безпеки, який в свою чергу знаходиться за формулою 

агекnб ККК   ,            (2) 

де Кек - коефіцієнт екологічної небезпеки, що враховує екологічну небезпеку виробництва, яка 
може виникнути через відмову будівельних конструкцій (елементів) будівлі чи споруди, прий-
мається  за  табл.2  [1];  Каг  -  коефіцієнт  впливу  агресивності  виробничого  середовища,  який 
приймається за табл.3 [1]; n  - коефіцієнт надійності за призначенням, що чисельно характери-
зує ступінь капітальності будівель чи споруд за табл.1 [1]. 

Стандарт [2] установлює вимоги до порядку визначення технічного стану житлових будинків при 
плануванні та проектуванні ремонту, реконструкції та технічній інвентаризації. Цей стандарт застосо-
вується для визначення фізичного зносу житлових будинків, а також фізичного зносу конструктивних 
елементів  та внутрішніх систем  інженерного обладнання.  Стандарт  поширюється  на підприємства, 
відомства, організації тощо, на балансі або у власності яких перебуває житловий фонд. 

При визначенні фізичного зносу конструктивних елементів та інженерного обладнання од-
ночасно з їх технічним станом ураховуються нормативні терміни їх служби, що встановлюють-
ся згідно з наведеними додатками. 

Для елементів будівель, що мають на окремих ділянках різну ступінь зносу або складають-
ся з декількох частин, величина фізичного зносу визначається за формулою  
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,           (3) 

де Фi - величина фізичного зносу окремої (і-ї) ділянки (частини) елемента; і - питома вага (відносна 
вартість) (і-ї) ділянки (частини) елемента в його загальних розмірах чи в загальній  вартості, %; n - 
кількість ділянок (частин), на які поділено елемент будівлі, для якого визначається фізичний знос. 

Співвідношення  окремих ділянок (частин) елемента визначаються за їх розміром шляхом 
замірів або за кошторисною вартістю. 

Загальна величина фізичного зносу будинку визначається за формулою 
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,          (4) 

де Фб - величина фізичного зносу будівлі, % ; Фе - величина фізичного зносу окремих елементів 
будівлі (конструкцій, інженерного обладнання), % ; і - питома вага елементу будівлі в його за-
гальній вартості відтворення, %; m - загальна кількість окремих елементів будівлі. 

Питома  вага  елементів  у  вартості  відтворення  будівлі  приймається  згідно  з  укрупненими 
показниками  вартості  відтворення  будівлі  відповідно  функціонального  призначення,  затвер-
дженими  згідно  чинного  законодавства,  а  стосовно  елементів  для  яких  відсутні  затверджені 
показники - за кошторисною вартістю. 

Більшість  будівель  та  споруд  промислового  призначення  пов’язані  з  роботою  персоналу 
підприємства в цих приміщеннях, а іноді цілодобово. Враховуючи це пропонується розрахунок 
терміну використання елементів будівель та споруд промислового призначення виконувати за 
формулою обстеження 
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Для будівель та споруд в цілому розрахунок терміну виконувати за формулою наступного 
обстеження 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 28














me

e

е
еагекnб ФККTT

1 100


 .          (6) 

Запропонована  методика  дає  можливість  розраховувати  термін  наступного  обстеження  і 
паспортизації будівель і споруд, який визначається на період їх поточного обстеження і паспор-
тизації залежно від технічного стану  їх конструкцій (елементів). Розрахований термін наступ-
ного обстеження вноситься (заповнюється) у п.2.19 обов’язкового розділу 2 «Паспорту техніч-
ного стану будівлі чи споруди». 

Така методика є прогнозованою. Але при реконструкції будівель і споруд використовується 
техніка і обладнання, що спричиняють динамічні впливи на конструкції. Ці впливи можна від-
нести до категорії дії малої інтенсивності, і хоча вони не чинять суттєвого впливу на міцність і 
жорсткість несучих конструкцій, їх вплив на людей, які знаходяться в приміщеннях, може ви-
явитися вкрай негативним. 

Відомо, що на людину впливають деякі діапазони частот, що викликають негативну реак-
цію  організму  та  регламентуються  санітарними  нормами.  Метод  прямих  приладових  вимірів 
динамічних характеристик під час роботи обладнання надає можливість контролювати дотри-
мання норм, але в цьому випадку відсутня можливість прогнозування негативної дії динаміч-
них впливів на людину незалежно від її просторового положення в будівлі. 

Виконання розрахунків будівельних конструкцій будівель та споруд є багатоваріантним за-
вданням.  Її багатоваріантність полягає в тому, що незалежно від складності конструкції  існує 
можливість  її  подання  цілим  набором  розрахункових  моделей  різного  ступеня,  достовірність 
яких  укладається  в  певний  допустимий  інтервал  точності  обчислення  параметрів  напружено-
деформованого стану конструкції. 

Вибір  адекватної  розрахункової моделі  залежить в першу чергу від цілей дослідження. В 
деяких випадках і найпростіша модель будівлі у вигляді балки-стінки з наведеними жорсткос-
тними характеристиками та поверховим додатковим навантаженням може дати достатню інфо-
рмацію для аналізу деяких необхідних параметрів.  

Однак  для  комплексного  дослідження  конструкцій,  коли  важними  можуть  виявитися  не-
суттєві на перший погляд параметри, необхідний докладний аналітичний матеріал. Такий мате-
ріал можливо отримати тільки шляхом розрахунку детальних моделей конструкцій і їх систем з 
урахуванням як можна більшого числа істотних параметрів.  

При  цьому  критерієм  адекватності  розрахункових  моделей  будівель  що  експлуатуються 
можуть бути результати обстеження технічного та екологічного стану з виявленням деформа-
цій, пошкоджень і дефектів, що накопичилися за попередній цикл їх роботи.  

Враховуючи, що обстеження технічного стану будівель є обов'язковою процедурою перед 
їх  реконструкцією,  проектувальнику  практично  завжди  доступні  матеріали,  що  дозволяють 
оцінити адекватність розрахункових моделей. 

Одна з основних проблем розрахунку промислових будівель та споруд, при проектуванні робіт з 
реконструкції, полягає в обґрунтованому призначенні розрахункових моделей, правильного обліку їх 
розрахункових параметрів  і визначенні пріоритетів відносно припущень, прийнятих для спрощення 
процедури розрахунку. Однак у будь-якому разі розрахункова модель, що описує об’єкт в цілому, з 
урахуванням всіх конструктивних елементів, їх зв'язків, особливостей роботи, виходить досить громі-
здкою, щоб зробити цифровий експеримент дуже складним і ресурсоємкістним, а якщо додати необ-
хідність обліку нелінійного характеру роботи матеріалів конструкцій, геометричної нелінійності, іс-
торії прикладення навантажень, то - практично неможливим. 

За період експлуатації будівлі піддаються деформаційним впливам, що призводить до пош-
кодження стін і перегородок, розкриття деформаційних швів і крену частин будівлі. При наяв-
ності  докладної  інженерно-конструкторської  документації,  відомостей  про  інженерно-
геологічні вишукування і результати обстеження технічного стану будівлі з визначенням висо-
тного положення основних несучих конструкцій, з’являється можливість складання докладної 
розрахункової моделі, в якій враховані всі несучі елементи (зовнішні та внутрішні несучі стіни, 
плити перекриттів і покриття, обрамлення сходових клітин).  

Із зовнішніх впливів враховуються, крім власної ваги елементів, вітрове і снігове наванта-
ження, вимушені деформаційні впливи, та вплив нерівномірно деформованої основи за значен-
нями отриманими в результаті обстеження технічного стану будівлі.  
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Особливістю довготривалої  експлуатації будівель  і  споруд  є  те, що внаслідок деформації 
основи  вони  отримують  нерівномірні  осідання,  які  стають  причиною  зміни  висотного  поло-
ження несучих конструкцій, їх кренів, нерівномірних осідань опорних ділянок, наявності дефе-
ктів у вигляді тріщин, сколів, оголення робочої арматури та ін.  

У найбільшому ступені такі явища характерні для будівель і споруд, які експлуатуються в 
складних інженерно-геологічних умовах, але і за звичайних умов експлуатації вони також мо-
жуть мати місце. 

Для правильного врахування динамічних впливів малої інтенсивності на конструкції будів-
лі складається її детальна просторова розрахункова модель з урахуванням основних конструк-
тивних елементів, причому, на відміну від статичної, у динамічну модель включаються всі еле-
менти (за умови правильного задавання їх сполучення з несучими конструкціями). При цьому 
бажано  враховувати  податливість  стиків,  фізичну  та  геометричну  нелінійність.  Для  моделю-
вання  цих  дій  використовується  кінцевоелементний  підхід,  який реалізується  сучасними  про-
грамними комплексами (наприклад LIRA та SCAD)[3]. 

Критерієм адекватності розрахункової моделі є збіжність динамічних характеристик, отри-
маних у результаті розрахунку моделі, з характеристиками, заміряними приладами безпосеред-
ньо в будівлі.  

Для типових будівель ця проблема вирішується створенням і накопиченням бази даних де-
тальних  розрахункових  моделей,  протестованих  у  процесі  динамічної  паспортизації  однієї  з 
будівель-представників цього типу.  

Для будівель, збудованих за індивідуальними проектами, такі виміри можуть бути виконані 
перед початком реконструкції.  

При виконанні локальної реконструкції в будівлі (наприклад, у межах одного поверху або 
одного  приміщення),  виникає  питання  про  необхідність  використання  розрахункової  моделі 
всієї будівлі або лише певного її фрагменту з правильно заданими граничними умовами (закрі-
пленнями, об’єднанням переміщень та ін.). У цьому випадку можливі різні підходи, пов’язані з 
необхідністю оцінювання впливу динамічних дій на міцність конструкції та на організм люди-
ни (комфортність) в тому числі. 

Для  отримання  параметрів  напружено-деформованого  стану  конструкцій  достатньо  вико-
ристання фрагментів розрахункових моделей.  

При визначенні впливу вібрацій від будівельної техніки на організм людини доцільно ви-
користовувати детальну розрахункову модель об’єкту дослідження, адже необхідно аналізувати 
весь спектр амплітудно-частотних характеристик як будівлі в цілому, так і окремих її констру-
кцій щодо дотримання санітарних норм за частотами, що викликають негативну реакцію люд-
ського організму.  

Дослідження  показали,  що  будівельне  і  ремонтне  обладнання,  яке  використовується  при 
реконструкції та ремонті будівель, може викликати дії, безпечні для будівельних конструкцій. 

Важливим  моментом  при  формуванні  розрахункових  моделей  будівель  і  споруд,  що  екс-
плуатуються в складних  інженерно-геологічних умовах,  є врахування  їх деформованої схеми, 
яка включає напруження та деформації, накопичені в процесі експлуатації при нерівномірних 
деформаціях основи. При проведенні чисельних експериментів для окремих конструкцій моде-
люються перекоси в межах, які допускаються нормативними документами. При порівнянні ре-
зультатів  розрахунків  на  одні  й  ті  ж  самі  динамічні  дії  (аналіз  параметрів  власних  коливань 
конструкцій, а також їх напружено-деформований стан).  

Також  виконанні  розрахунки  детальної  просторової  моделі  будівлі  в  цілому  (наприклад 
баштового копра) з урахуванням вимушених деформацій основи, які задавалися за результатами 
натурного обстеження.  

Такий спосіб задавання деформованої схеми будівлі дозволяє врахувати історію її навантажен-
ня, коли динамічна реакція конструкцій будівлі накладається на її напружений стан, який виник в 
результаті дії нерівномірних деформацій ґрунтової основи, що в свою чергу призводить до зростан-
ня напружень в елементах порівняно з недеформованою схемою.  

Результати розрахунків свідчать, що при наявності докладної інформації про поточний стан 
будівлі можна отримати не тільки достовірні відомості про напружено-деформований стан його 
конструкцій  з  урахуванням  деформованої  схеми,  але  й  можливість  прогнозування  поведінки 
будівлі в процесі її подальшої реконструкції та експлуатації. 

У результаті аналізів розрахунку виявляються зони напружень, що перевищують гранично 
допустимі значення для матеріалу конструкцій, та порівнюються з місцями утворення тріщин і 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 30

зонами найбільших дефектів, виявлених у процесі обстеження будівлі.  
Така  точність  збігу  розрахункових  характеристик  з  натурними  обстеженнями  дозволяє 

скласти прогноз відносно елементів відповідальних конструкцій, що знаходяться в стані, бли-
зькому до граничного, і дати рекомендації щодо їх посилення.  

Отже, докладне і повне врахування структури будівлі в розрахункових моделях при дина-
мічних впливах малої інтенсивності дозволяє отримати характеристики, які впливають не лише 
на міцність конструкцій, але й на людський організм, а врахування деформованої схеми будівлі 
дозволяє  більш  точно  оцінити  динамічні  характеристики  і  параметри  напружено-
деформованого стану конструкцій будівель. 

Урахування наведених особливостей в розрахункових моделях дозволяє також прогнозува-
ти негативні динамічні впливи при реконструкції. 

Прилади й устаткування неруйнівного і руйнівного контролю, за допомогою яких визнача-
ється фактична міцність, вологість, щільність, геометричні розміри та ін., з достатньою досто-
вірністю  дозволяють  встановити  початкові физико-механічні  характеристики  будівельних  ма-
теріалів (цегла, бетон, розчин, деревина, метали) за перевірочними розрахунками. 

Використання  сертифікованих  розрахункових  програмних  комплексів,  у  лінійної  та  нелі-
нійної постановках,  з урахуванням експериментально характеристик міцності дозволяє  теоре-
тично, на моделях з певним ступенем вірогідності оцінити несучу здатність що розраховується 
елемента або остов будівлі в цілому.  

Така методика встановлення міцності і несучої здатності, на думку авторів, не повною мі-
рою відповідає підвищеним вимогам оцінки залишкової міцності  і несучої здатності для буді-
вель I-го і II-го рівнів відповідальності.  

Пропонується в подальших дослідженнях особливу увагу приділити розробці розрахунко-
вих моделей будівель та споруд, та уточнення методик розрахунку термінів наступного обсте-
ження з урахуванням проведених методів реконструкції. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СМЕЩЕНИЙ РЕПЕРОВ  
ПРИ МОНИТОРИНГЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДСКОЙ АВТОДОРОГИ 

Приведены результаты анализа геодезического мониторинга горизонтальных и вертикальных смещений репе-
ров наблюдательной станции городской автодороги в условиях влияния горных работ. Полученные данные позво-
ляют  не  только  уточнить параметры принятой  модели деформации социально  значимого для Кривбасса объекта  - 
городской  автодороги,  но  и  спрогнозировать  развитие  процесса  сдвижения,  оценить  степень  риска  возникновения 
негативных геодинамических явлений, предупредить их возникновение. 
 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Существование и эксплуатация автодо-
роги  «Техбаза  -  кладбище  «Западное»»  -  актуальная  проблема,  так  как  дорога  находится  в 
опасной зоне обрушения. Данный объект протяженностью 3,5 км является городской автодоро-
гой, которая обеспечивает проезд автотранспорта от северной части г. Кривого Рога до клад-
бища «Западного» и выезд из северной группы рудников на трассу Кривой Рог - Кировоград, 
минуя центр города (рис. 1).  

                                           
 Куликовская О.Е., 2013 
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Рис. 1. Схема размещения реперов станции наблюдения на космическом снимке [1] 

 

После землетрясения силой в 3,9 баллов, которое произошло в Кривом Роге 14.01.11 г., в 
700 м от шоссе образовалась воронка размерами 5070 м и глубиной 20 м, в связи с чем, была 
приостановлена работа двух криворожских шахт - ш. им. Артема (ПАО «ArcelorMittal Кривой 
Рог»)  и  ш.  «Родина»  (ПАО  «Криворожский  железорудный  комбинат»).  Причиной  остановки 
добычи руды также послужила угроза обрушения грунта и образования воронок, так как место 
расположения дороги находится в непосредственной близости от горного отвода вышеназван-
ных шахт (рис. 2).  

Рис. 2.  Основные 
элементы  и  формы  релье-
фа участка автодороги: 1 - 
карьер  «Северный»;  2  - 
отработанный  железоруд-
ный  карьер  №  2  бывшего 
РУ  им.  К.  Либкнехта;  3  - 
отвал  карьера  №  1  ЦГОК; 
4  -  провальные  зоны;  5  -
озеро  «Чаша»  в  проваль-
ной  воронке;  6  -  Балка 
Ковальская 

 

На  рис.  2  видны 
крупнейшие  провалы 
(метки  4,5).  Вместе  с 
тем, сегодня в районе 
уже  образовались  но-
вые  воронки  разных 
размеров,  которые  на 
снимке  не  видно,  но 
свидетельствуют  о 
том,  что  постоянно 
происходят  процессы 
деформации  в  масси-
вах  горных  пород,  за 
которыми  требуется 
вести  постоянные 
наблюдения,  чтобы 
избежать  их  разру-
шительных действий. 

Постановка за-
дачи.  Учитывая  тер-
риториальное  распо-
ложение  автодороги, 

климатические, геологические условия и пустоты, над которыми она проходит, вероятность ее 
деформации  очень  велика,  поэтому  мониторинг  на  данном  объекте  является  своевременным, 
актуальным и позволит спрогнозировать опасные природно-техногенные явления. 

Изложение материала исследований. В геологическом отношении участок дороги является 
частью крупной структурной единицы, так называемого восточного крыла Криворожского син-
клинория,  который  представляет  собой  синклинально-антиклинальный  перегиб  Саксаганского 
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синклинория и антиклинали. Общее крыло этих структур полностью уничтожено Саксаганским 
надвигом, благодаря чему синклиналь имеет только восточное крыло, а антиклиналь - западное. 
Саксаганская синклиналь составляет восточную часть участка и является основной структурой, к 
которой приурочены основные промышленные запасы железных руд шахт шахтоуправления по 
подземной добыче руды ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ш. «Родина» [2]. 

В геологическом строении участка принимают участие: магматические породы архея, ме-
таморфические породы Криворожской серии протерозоя, осадочный комплекс пород кайнозоя. 
Участок расположен в центральной части Саксаганского рудного района Криворожского желе-
зорудного  бассейна,  где  распространены  метаморфические  железорудные  формации  докем-
брия. На размытой поверхности докембрийских пород горизонтально залегают осадочные кай-
нозойские отложения. Кайнозойские отложения в пределах участка дороги образуют сплошной 
покров, прерываемый лишь в местах наиболее глубокого размыва и выхода на поверхность ко-
ренных пород в балках Суслова и Каменистая. Мощность кайнозойских отложений зависит от 
рельефа коренных пород: в восточной части участка мощность их колеблется от 16 до 30 м, а в 
западной достигает 65 м. В структурном отношении район участка дороги представлен сложно 
построенной  Криворожской  моноклиналью,  которая  осложнена  Саксаганским  и  Восточным 
надвигами. 

Образование Саксаганского и Восточного надвигов связано с разнонаправленным движе-
нием крупных блоков гранитоидной рамы (с запада на восток), который привел к сжатию Кри-
ворожской моноклинали.  

В дальнейшем происходил срыв и движение по латерали пород Криворожской серии. Развитие 
Саксаганского сдвига также проходило вместе с гравитационным сползанием горных масс или от-
дельных слоев горных пород вниз по склону. Амплитуда перемещения пород в субмеридиальном 
направлении составляла около 20 км, о чем свидетельствуют построенные геологические разрезы. 

Следует подчеркнуть, что линейное сооружение расположено на склоне правого берега р. Сак-
сагань, который имеет слабоволнистую поверхность и общий наклон на восток, увеличивающийся 
в  сторону  долины  реки.  На  западе  территория  переходит  в  плоскую  водораздельную  возвышен-
ность, составляющую часть степной Днепровской равнины. Самой высокой отметкой в пределах 
объекта является могила Плоская (+107,5 м), которая расположена в северо-западной части терри-
тории горного отвода ш. «Родина». Самая низкая отметка (+41,0 м) находится в р. Саксагань, вбли-
зи поселка Покровка. Вообще, в равнинном рельефе выделяются зоны обрушения, отработанные 
карьеры, большие подъемы отвалов горных пород, образовавшихся в результате работы карьеров 
бывшего рудника им. К. Либкнехта и Центрального горнообогатительного комбината. Поверхность 
горного  отвода  пересечена  тремя  балками:  Каменистой,  Безымянной  и  Суслова.  Большую  часть 
года балки сухие и только в период таяния снега и летних ливней по ним происходит сток талых и 
дождевых вод. Глубина промерзания почвы составляет 0,8-1,0 м; средняя температура января со-
ставляет -4,9 ºС; максимальная температура в июле месяце достигает +38 С, редко +40 С. 

Инструментальные  наблюдения  за  сдвижением  реперов  проводились  с  целью  получения 
оперативной  информации  относительно  изменений  геомеханического  состояния  породного 
массива, на основании которого можно своевременно принимать необходимые профилактиче-
ские и защитные меры. В течение последних лет (2002-2012 гг.) активность деформационных 
процессов в районе автодороги значительно возросла. По наблюдениям НИМЛ «Сухая Балка» 
[2] на профильных линиях «Дорога» и «174 ось» установлено, что преобладающими являются 
относительные горизонтальные деформации сжатия.  

В целом специальные наблюдения выполняются также по профильным линиям грунтовых 
реперов «106 ось», «Кладбище», «с. Жуковка», «Дорога», «174 ось», «ЛСП 1000», «ЛСП 1200», 
по результатам которых определяются фактические деформации земной поверхности в районе 
охраняемых объектов, анализируются тенденции развития процесса сдвижения, определяются 
его параметры, границы зон сдвиги (рис. 3). 

В  настоящее  время  самый  распространенный  способ  наблюдений  за  вертикальными  сме-
щениями  -  геометрическое  нивелирование.  Что  касается  горизонтальных  смещений,  то  здесь 
используют  различные  линейно-угловые  измерения  для  получения  и  сравнения  полученных 
данных.  Для  получения  данных,  с  помощью  которых  можно  описать  сдвиги  полотна  дороги, 
было принято решение применить в комплексе методы нивелирования II класса, полигономет-
рии, GPS-съемки и наземного лазерного сканирования [3].  
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Все  наблюдения  выполня-
лись  согласно  действующим 
инструкциям. 

Для  ведения  мониторинга 
линейного  объекта  была  раз-
работана станция наблюдения, 
под  которой  понимается  си-
стема  наблюдательных  пунк-
тов  (опорных  и  рабочих  репе-
ров),  которые  заложены  на 
земной  поверхности,  в  толще 
горных  пород.  Конструкция 
наблюдательной  станции  в 

зоне автодороги «Техбаза - кладбище «Западное»» выбрана в зависимости от поставленных за-
дач и горно-геологических условий участка, которые описаны выше. 

Начиная с мая 2012 г. на этой станции уже больше года Криворожским национальным уни-
верситетом проводятся наблюдения за сдвижениями и деформациями массива. Рабочая станция 
состоит из 27 грунтовых реперов на отрезке 1,63 км, которые использовались для нивелирова-
ния, полигонометрии, GPS мониторинга и частично для лазерного сканирования. 

Профильная линия имеет на обоих концах по два опорных репера, устойчивость положения 
которых для надежности результатов наблюдения контролируется каждые два месяца с помо-
щью  привязки  к  трем  пунктам  Государственной  геодезической  сети.  При  привязке  опорных 
реперов  использовались  интегрируемые  геодезические  приемники  для  быстрых  и  высокоточ-
ных измерений TOPCON Hiper+, для нивелирования - аттестованный нивелир TOPCON AT-G2. 

Полевые измерения навигационными системами начинались с тщательного планирования вре-
мени и продолжительности спутниковых наблюдений, а также с определения оптимальной маски 
угла возвышения. Такое внимание к планированию полевых работ объясняется тем, что террито-
рия, на которой проводились наблюдения, имеет осложненный или некачественный прием спутни-
ковых радиосигналов. Основными неблагоприятными факторами в данном случае был электриче-
ский  шум,  вследствие  прохождения  вдоль  дороги  высоковольтной  линии  электропередач  (6кВ), 
многолучевой ход радиосигнала и ограниченная видимость на спутники из-за наличия высоких де-
ревьев  с  обеих  сторон  дороги.  Неблагоприятное  влияние  электрической  линии  было  исключено 
путем закладки опорных реперов подальше от линий электропередач. Поэтому основное внимание 
при планировании спутниковых наблюдений отводилось моделированию препятствий для прохож-
дения спутникового радиосигнала.  

По  полученным  в  результате  моделирования  графикам  распределения  количества  видимых 
спутников и фактора PDOP,  складывались  примерные маршрутные листы таким образом,  чтобы 
собственно  наблюдения  велись  не  в  периоды  времени  с  наименьшим  PDOP,  а  в  периоды,  когда 
фактор PDOP достаточно высокий. 

Учитывая специфику данного вида работ, многократное переопределение координат репе-
ров наблюдательной станции дало положительные результаты. Приемники работали в режиме 
STATICA, продолжительность сессий при этом составляла 120 минут, роверная станция пере-
мещалась поочередно на пункты государственной сети.  

Опорная сеть для лазерного сканера переопределялась каждый раз при новом цикле съемки 
с помощью GPS-системы. Объектом геодезического мониторинга стали реперы, заложенные на 
глубину 1,2 м, что является большей глубиной промерзания почв этого региона. 

Смещение реперов в вертикальной плоскости определялось путем периодического проведения 
нивелирования II класса, а в горизонтальной плоскости - путем измерения расстояний и углов между 
реперами профильной линии с последующим вычислением координат. 

В  результате  проведенных  инструментальных  геодезических  измерений  на  исследуемом 
участке массива и камеральной обработки полевого материала стали доступными данные о со-
временном состоянии земной поверхности, накапливается база данных о координатах реперов 
наблюдательной  станции.  Полученные  данные  включают  также  каталоги  современных  про-
странственных  координат  пунктов  государственной  геодезической  сети  и  топографические 
планы с уточненными границами техногенных объектов. Изменения положения границ, разме-
ров и геометрических параметров предприятий по добыче полезных ископаемых определяются 
путем  сопоставления  современных  топопланов  местности  с  топографическими  материалами, 

 
Рис. 3. Относительные горизонтальные деформации  

по профилю «Дорога» (по данным [2]) 
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полученными из предыдущих съемок региона. 
Отдельные результаты наблюдений за процессом оседания земной поверхности на профильной 

линии, полученные за последние одиннадцать месяцев, представлены в виде графиков на рис. 4. 
 

Используя данные по трем циклам 
измерений, построены трехмерное и в 
виде  карт  изображения  смещений  ре-
перов  в  программном  комплексе 
Surfer  (рис.  5),  которые  позволяют 
наглядно  определять  проблемные 
участки в зоне автодороги. 

По состоянию на весну 2013 г. вы-
полненные наблюдения  на профильной 
линии  свидетельствуют  о  том,  что  де-

формационные процессы имеют постоянный характер.  
Рис. 5.  Изображение  смещений  реперов  наблюдательной  станции  в 

программном комплексе Surfer 
 

Анализ результатов 20 циклов нивелирования показал, что 
вертикальные  перемещения  реперов  колеблются  от  -10  мм  до 
+8 мм, а в горизонтальной плоскости они изменяются от -12 мм 
до +12 мм. Исследованиями также установлено, что несколько 
реперов  по  всему  ходу  имеют  очень  заметные  смещения.  Для 
примера, ниже приводится графическое изображение процесса 
смещения репера 25 по осям H и X с показом аппроксимирую-
щих функций соответственно на рис. 6,7. 

Сравнение результатов наблюдений традиционными метода-
ми с результатами лазерного сканирования, фактически, показало 
их аналогичность. Например, разногласия моделей, без учета раз-
рушения дороги, колеблются в следующих пределах: по оси Х не 
превышают 9 мм; по оси Y не превышают 11 мм; по оси Н-14 мм.  

 
 

Установлено, что группы реперов 3-10, 21-

24 имеют достаточно значимые смещения, что 

требует более тщательного изучения изменения их положения. 
Позитивным  фактором  относительно  устойчивости  исследуемого  участка  автодороги  следует 

считать то обстоятельство, что в массиве горных пород происходят процессы сдвижения без резких 
колебаний.  Но  нужно  понимать,  что  эти  процессы  не  прекращаются,  и  затухающих  данных  при 
наблюдениях получено не было. Поэтому при любом резком изменении, необходимо быстрое реаги-
рование по предотвращению негативных последствий для пользователей этим объектом. 

Выводы и направление дальнейших исследований. В результате проведенных инстру-
ментальных  исследований  высокоточными  геодезическими  измерениями  стали  доступными 
качественно новые данные об изменении со временем суммарного поля деформаций, которое 
формируется при наложении поля техногенных деформаций на поле природных деформаций.  

В  дальнейшем  эти  данные  позволят  не  только  уточнить  параметры  принятой  модели  де-
формации социально значимого для Кривбасса объекта - городской автодороги, но и уверенно 
спрогнозировать развитие процесса сдвижения, оценить степень риска возникновения негатив-
ных геодинамических явлений и обоснованно решать вопросы охраны участков, попадающих в 

 
Рис. 4. Графики смещения реперов по оси Н 

 

Рис. 6. Смещение репера 25 по оси H Рис. 7. Смещение репера 25 по оси X 
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зону влияния горных разработок, а постоянный мониторинг позволит следить за возможными 
опасными процессами и предупредить их возникновение. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОДРАБОТАННОГО МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД КРИВБАССА 

 

Приведены результаты обобщения и анализа многолетних инструментальных и экспериментальных исследований про-
цесса сдвижения горных пород в Кривбассе, на основании которых установлены параметры областей обрушения в массиве 
при разработке залежей I,II и III группы. На основании моделирования установлены зависимости изменения параметров обла-
стей обрушения с глубиной отработки. Представлены зависимости изменения оседаний и горизонтальных сдвижений пород 
лежачего бока от расстояния до выработанного пространства. Полученные результаты позволяют установить  современное 
состояние подработанного массива, а также определить параметры зон обрушения горных пород в массиве. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Железорудные  залежи 
Кривбасса, отрабатываемые подземным способом, отличаются значительным разнообразием свое-
го строения и параметров, а также горно-геологических условий залегания, что обуславливает раз-
личие форм и динамику процесса сдвижения горных пород, которые устанавливаются на основа-
нии систематических маркшейдерских инструментальных наблюдений. 

Анализ исследований и публикаций. По  характеру  проявления  процесса  сдвижения  на 
земной поверхности все залежи Кривбасса разделены на три основные группы [1]: 

Группа  I  -  залежи, при разработке которых над выработанным пространством образуется 
область сдвижения горных пород, ограниченная устойчивым сводом, не достигающим земной 
поверхности. К этой группе относятся слепые гнездообразные залежи, выработанное простран-
ство которых удовлетворяет условию, м 

Нз>1,2hсв ,      (1) 
где  Нз  -  глубина  верхней  границы  залежи,  м;  hсв -  высота  устойчивого  свода  горных  пород, 
определяемая по формуле, м 

hсв=KL2,              (2) 
где K - коэффициент, характеризующий устойчивость подрабатываемого массива (0,004-0,020); 
l - пролет выработанного пространства (меньший), м. 

Группа II  - залежи, при отработке которых начиная с определенной глубины над вырабо-
танным пространством образуется свод устойчивого равновесия и опасных проявлений процес-
са сдвижения земной поверхности не наблюдается. 

К этой группе относятся залежи ограниченного простирания, выработанное пространство 
которых удовлетворяет условию, м 

KHL / ,        (3) 

где L - длина выработанного пространства по простиранию, м; Н  -  глубина отработки, м; K - 
коэффициент устойчивости массива. 

Группа III - залежи, при отработке которых зона сдвижения земной поверхности периодически 
увеличивается по мере увеличения выработанного пространства. К этой группе относятся пласто-
образные и шарнирные залежи, комплексы сближенных залежей, если их выработанное простран-

                                           
 Кравец В.С., Дворников В.А., Чирва А.И., Монахов А.Л., 2013 

http://spacegid.ru/krivoj-rog-iz-kosmosa/
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ство не удовлетворяет условиям групп I и II. Эта группа разделяется на три подгруппы. 
Подгруппа III1 - залежи, при отработке которых развитие зоны сдвижения задерживается на дли-

тельное время в связи с наличием целиков более 10 % общей площади выработанного пространства. 
Подгруппа  III2  -  залежи  с  углом  падения  до  70,  при  отработке  которых  развитие  зоны 

сдвижения земной поверхности происходит только в висячем боку. 
Подгруппа  III3  -  залежи  с  углом  падения  более  35,  при  разработке  которых  в  процесс 

сдвижения вовлекаются не только породы висячего, но и лежачего бока. 
Изложение материала и результатов. Для залежей группы I характерный пример дина-

мики развития области сдвижения в пределах hсв на основе натурных наблюдений представлен 
на рис. 1, из которого видно, что на земной поверхности наблюдаются плавные сдвижения, а 
процесс обрушения налегающих пород локализуется в массиве. 

Рис. 1. Динамика развития свода обрушения в мас-
сиве: 1 - рудная залежь; 2 - свод обрушения 

 

В  процессе  подземной  отработки  залежей 
группы  II  над  выработанным  пространством 
также  образуется  область  обрушения,  высота 
которой может быть определена по формуле (2) 
(рис. 2).  

На  основании  исследований  [2,3]  уста-
новлено, что при отработке залежей групп I,II 
существует высокая вероятность образования 
первичных  воронок  обрушения,  которая 
определяется  соотношением  Н/тв, где  Н - 
глубина отработки, м; тв - вертикальная мощ-
ность залежи. При Н/тв>10 воронки обруше-
ния  не  образуются.  Если  имеет  место  пере-
пуск обрушенных пород, то это соотношение 
составляет Н/тв>15. 

Наибольший научный и практический интерес представляют собой исследования процесса 
сдвижения горных пород при отработке залежей группы III, а особенно подгруппы III3, к кото-
рой относится большинство пластообразных залежей сложного строения Кривбасса. 

Рис. 2.  Образование  свода  обрушения  по  залежи  «Северная-
Червоная»: 1 - контур залежи; 2  - граница свода обрушения по ре-
зультатам наблюдений в скважинах 

 

В процессе подземной отработки этих  залежей 
до  глубины  900-1200  м  в  массиве  образовались  три 
различные  по  степени  нарушенности  горных  попод 
области:  обрушения,  сдвигов,  трещие  и  плавных 
сдвиэений, а на земной поверехности соответственно - 
зоны  воронок  и  провалов,  трещин  и  террас,  плавных 
сдвижений.  

На  основе  многолетних  маркшейдерских  наблю-
дений  установлено,  что  в  процессе  сдвижения  пород 
висячего бока можно выделить следующие этапы: 

При отработке залежей до глубины 350-450 м в массиве происходит формирование области об-
рушений, а на поверхности - зоны воронок и провалов. Выработанное пространство заполняет-
ся за счет налегающих пород и частично пород висячего бока. 

При увеличении глубины до 600 м в массиве происходит формирование области обрушения, 
более активно областей трещин и террас, плавных сдвижений, а на земной поверхности дальней-
шее формирование всех трех зон сдвижения  и призмы сдвижения пород дежачего бока. 

С глубиной от 600 до 900-1200 м на земной поверхности практически не наблюдается обра-
зование новых воронок обрушения, выработанное пространство заполняется за счет обрушения 
пород  висячего  бока,  а  также  перепуска  ранее  обрушенных  пород  вышележащих  горизонтов. 
Деформации пород лежачего бока затухают. 
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Приведенные закономерности характерны для средней части общей зоны деформирования, где 
процесс  сдвижения  получил  полное  развитие.  На  торцовых  участках  залежей  сложного  строения, 
имеющих два и более параллельных простирания в большинстве случаев остаются незаполненные 
участки, представляющие серьезную опасность для ведения горных работ. Локализацию и ликвида-
цию пустот проводят на основе специальных организационно-техни-ческих мероприятий. 

Параметры  области  обрушений  определяют  из  зависимости  (2),  которая  не  дает  возможность 
определить  изменение  hсв  с  глубиной  отработки.  Поэтому  нами  были  выполнены  исследования  на 
моделях из эквивалентных материалов для рассматриваемых условий. При этом фиксировались сле-
дующие параметры: hсв - высота свода, м; n - величина предельного устойчивого пролета выработки в 
горизонтальной плоскости, м; mв - вертикальная мощность рудной залежи, м; Н - глубина отработки, 
м.  На  основе  проведенных  исследований  были  получены  корреляционные  зависимости  hсв=f(n); 
hсв/n=f(H); hсв/mв=f(Н) (рис. 3), которые описываются следующими уравнениями, м 
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Рис. 3. Основные зависимости высоты свода устойчивого равнговесия hсв: а - от пролета выработки в гори-
зонтальной плоскости (n); б - от зависимости. hсв/n = f(H); в - от зависимости hсв/mв = f(H) 

 

Приведенные выражения учитывают глубину отработки, а также параметры выработанного 
пространства. Их использование может быть рекомендовано для выполнения предварительных 
расчетов и  подтверждается результатами натурных наблюдений. 

Мощность сдвигающейся призмы пород лежачего бока на этой группе залежей определяет-
ся из формулы [1], м  

,Hamm         (7) 

где m´ - мощность сдвигающейся призмы, м; m" - мощность области сдвигов, м; а - эмпириче-
ский коэффициент для каждой залежи, дол. ед.; Н - глубина отработки, м. 

Величины оседаний и горизонтальных сдвижений определяют из графика (рис. 4), который 
получен  на  основе  корреляционных  зависимостей  результатов  многолетних  натурных  наблю-
дений.  

Активная стадия деформирования пород лежачего бока 
происходит при отработке залежей до глубины 650 м, а по-
сле  наблюдается  стабилизация  и  затухание  деформацион-
ных процессов.  

Рис. 4.  Графики  зависимости  оседаний  и  горизонтальных  сдвиже-
ний пород лежачего бока от расстояний до выработанного пространства: 
1 - оседания; 2 - горизонтальне сдвижения 
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С.Н. ГАПЕЕВ., канд. техн. наук, доц., ГВУЗ «Национальный горный университет» 
В.В. ПАНЧЕНКО, ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НДС ПОРОДНОГО МАССИВА  
ПРИ ОДНОМ ВАРИАНТЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ВЫРАБОТОК 
 

Представлены результаты компьютерного моделирования сопряжения двух протяженных выработок. Показан 
характер изменения напряженно-деформированного состояния породного массива по мере приближения одной вы-
работки к другой. Установлены количественные показатели взаимного влияния выработок при их пересечении. 
 

Введение.  Угольная  промышленность  остается  важнейшей  составляющей  топливно-энергети-
ческого комплекса Украины. Значительные запасы угля, развитая инфраструктура регионов, высоко-
квалифицированные кадры позволяют обеспечить энергетическую безопасность государства. Кроме 
тепло- и электроэнергетики одной из наиболее важных отраслей является металлургия, в которой не-
заменим основной компонент коксохимического производства - уголь.  

Добыча  коксующегося  угля  в  Украине  сосредоточена  на  шахтах  Центрального  района 
Донбасса,  который  характеризуется  большими  глубинами  ведения  горных  работ,  сложными 
горно-геологическими условиями.  

Как показывает опыт ведения горных работ на шахте им. В.М. Бажанова, применение мер 
охраны и поддержания капитальных выработок не снимает задачи обеспечения их устойчиво-
сти:  наблюдается  пучение  пород  почвы,  что  требует  проведения  неоднократных  подрывок 
вспученных пород с привлечением на эти работы значительных людских, материальных и фи-
нансовых ресурсов.  

Таким  образом,  применяемых  способов  охраны  таких  выработок  для  обеспечения  их 
устойчивости  оказывается  явно  недостаточно.  Поэтому  разработка  эффективного  способа 
обеспечения  долговременной  устойчивости  капитальных  выработок,  пройденных  в  сложных 
горно-геологических условиях, является актуальной технической задачей. 

Представление о взаимодействии системы «крепь-породный массив» можно получить, рас-
смотрев НДС породного массива в окрестности выработки. 

Применение компьютерной техники на стадии обоснования технологических параметров позво-
ляет подвергнуть детальному анализу различные варианты реализации исследуемого объекта. 

Усложнение  физических  моделей,  лежащих  в  основе  решения  задачи  о  напряженно-
деформированном  состоянии  породного  массива,  преследует  цель  достижения  наибольшей 
адекватности аналитических результатов натурным измерениям. 

Математические трудности, возникающие при этом в связи с усложнениями модели, в из-
вестной мере могут быть устранены путем применения численных методов. Таких, например, 
как метод конечных или граничных элементов, которые все шире используются для исследова-
ния упругопластического состояния породного массива, содержащего горную выработку, осо-
бенно в последние годы, в связи бурным развитием ЭВМ. 

Корректное  применение  численных  методов  для  решения  задач  геомеханики  возможно  в 
случае, если численная модель наиболее полно отражает свойства исследуемой натуры. В част-
ности  таким  условием  является  применение  упругопластических  моделей  среды.  При  этом 
важным является их удобство с точки зрения реализации в виде численного решения на ЭВМ. 

Применительно к данным исследованиям наиболее эффективен метод конечных элементов 
(МКЭ), поскольку он позволяет легко моделировать самые различные неоднородности среды: 
слоистость,  трещиноватость,  анизотропию  свойств  пород,  явления  фильтрации.  Разработаны 
специальные  приемы  для  моделирования  взаимодействия  крепи  выработки  с  окружающим 
массивом. Сколько угодно сложный вырез в полуплоскости, а также конечное число таких вы-
резов, не являются препятствием к применению метода. 

Аппарат МКЭ применим не только к решению двумерных (плоских) задач теории упруго-
сти. Пространственная область массива также может быть аппроксимирована конечными эле-
ментами, но уже не треугольными, например, тетраэдрическими. Естественно, математический 
аппарат метода и его реализация на ЭВМ при этом существенно усложняется. Поэтому реше-
ния для трехмерных областей, полученные на настоящий момент, весьма немногочисленны. 

                                           
 Гапеев С.Н., Панченко В.В., 2013 
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Отметим  также  возможность  получения  МКЭ  решений  в  нелинейной  постановке,  т.е.  в 
предположении, что среда деформируется неупруго, допускает пластические деформации или 
хрупкое  разрушение.  Используя  вычислительные  возможности  метода,  нелинейное  решение 
получают как последовательность упругих решений. 

Целью статьи является  представление  результатов  численного  моделирования  методом 
конечных элементов пересечения двух протяженных выработок и оценка их взаимного влияния 
по мере приближения друг к другу. 

Изложение основного материала. Центральный вспомогательный уклон (ЦВУ) гор. 1100 
м представляет собой наклонную выработку, обслуживающую горные работы на горизонте от-
катки и нижележащих горизонтах. Таким образом, всю выработку по длине можно разбить на 
несколько  участков,  для которых  подходы к  обеспечению  устойчивости  различны  принципи-
ально в силу особенностей их работы. Причем устойчивость выработки в целом складывается 
из устойчивости этих отдельных, разных по своим условиям работы, участков.  

Первая группа - это протяженные участки выработки. Для них правомочны подходы и методы 
исследований  напряженно-деформированного  состояния  геомеханической  системы  «выработка-
породный массив», присущие для одиночных выработок, расположенных вне зоны влияния очист-
ных  работ.  То  есть,  все  численные  исследования  устойчивости  в  этом  случае  можно  проводить  в 
плоской постановке задач, поскольку условия применимости плоских расчетных схем структурного 
анализа при использовании метода конечных элементов в этом случае соблюдены. 

Вторая группа - это участки сопряжений уклона с заездами на горизонтальные выработки (штре-
ки). Такую конфигурацию указанной  геомеханической системы,  вообще говоря, нельзя рассматри-
вать в плоской постановке, поскольку любое сечение не будет идентичным любому другому рядом 
расположенному сечению (условия применимости плоской расчетной схемы не соблюдаются). Сле-
довательно, корректно рассматривать напряженно-деформированное состояние участка сопряжения 
допустимо только на объемной модели и при соответствующей объемной расчетной схеме. 

Вместе с тем, рассмотрение участков сопряжений на плоских моделях также возможно, при 
условии, что особенности распределения напряжений и деформаций на сопряжении введены в 
расчет с достаточной для инженерных расчетов точностью при помощи соответствующих ко-
эффициентов, учитывающих возмущающее действие полей напряжений вокруг выработки под-
ходящей на напряженно-деформированное состояние основной. 

В данной работе рассмотрена вторая группа участков, при этом применены плоские моде-
ли, для чего соблюдены все перечисленные условия. Целью численных решений являлось ис-
следование  напряженно-деформируемого  состояния  (НДС)  породного  массива  в  окрестности 
сопряжения выработок, при изменении расстояния между сопрягающимися выработками.  

Задача решалась в плоской упругой постановке. Анализировалось НДС однородного мас-
сива, вмещающего сопряжение двух выработок арочной формы с размерами каждой: ширина - 
5,82 м, высота - 3,96 м.  

Чтобы исключить влияние краевых эффектов, размеры исследуемой области массива при-
нимались достаточно большими относительно размеров выработок  - 95,3463,67 м. Нагрузка, 
приложенная  к  границам  модели,  соответствовала  глубине  расположения  объекта  исследова-
ний  -  1100 м,  и  составляла  Н=27 МПа.  Физико-механические  свойства  породного  массива  в 
модели задавались такими, как представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства пород в численной модели 

 

Порода  Песчанистый сланец 

Объемный вес, т/м3   2,4 

Прочность на сжатие, МПа Rс  40,0 
Прочность на растяжение, МПа Rр  4,0 
Модуль упругости, МПа Е  2,78∙108 
Коэффициент Пуассона, µ  0,21 

Выработки проводились последовательно и пересекались под углом 90 градусов, в одной 
горизонтальной  плоскости.  Фиксирование  НДС  массива  осуществлялось  по  мере  сокращение 
расстояния  породного  целика  между  выработками.  Направления,  в  которых  выполнялся  кон-
троль, представлены на рис. 1 и пронумерованы соответствующими осями. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 40

Рис. 1.  Схема  направлений  контролирования 
НДС при численном моделировании: 1-1 … 6-6 - оси, 
в направлении которых выполнялся контроль НДС; I -
–  горная  выработка,  которая  неподвижна;  II  -  горная 
выработка, которая приближается 

 

На  первом  этапе  решения  задачи  рас-
сматривалось  НДС  породного  массива  в 
окрестности  одиночной  горной  выработки. 
Результаты  в  виде  картины  распределения 
эквивалентных  напряжений  представлены 
на рис. 2. 

Рис. 2.  Распределения  эквивалентных  напряжений  в 
окрестности одиночной выработки 

 

Следующим шагом решения было моделиро-
вание  постепенного  приближения  второй  выра-
ботки,  при  этом  расстояние  между  приближаю-
щейся  и  неподвижной  выработкой  пошагово  со-
кращалось  с  целью  определения  максимального 
расстояния начала взаимного влияния выработок.  

На начало второго этапа расчетов расстояние 
между  выработками  было  таким,  что  взаимное 
влияние отсутствовало (рис. 3а).  

 
а      б 

 

   
 

Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений в окрестности сопряжения выработок 
при расстоянии между ними, м: а - 11,3; б - 2,6 

 
Далее выполнялось решение ряда численных задач, по мере нарастания числа которых со-

кращалось расстояние между выработками. Расчеты завершились при расстоянии между выра-
ботками (при ширине целика между ними), равном 2,6 м. 

В  ходе  выполнения  расчетов  контролировались  картины  распределения  эквивалентных 
напряжений,  определяемых  по  формуле,  предложенной  научной  школой  кафедры  строитель-
ства и геомеханики Национального горного университета 
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где s1,s3 - главные максимальное и минимальное напряжения; =Rp/Rc - коэффициент хрупкости. 
В численном расчете к категории разрушенных элементов, составляющих ЗНД, относились 

те элементы, в которых после расчета выполнялось следующее условие прочности 

cce kR s ,            (2) 

где kc  - коэффициент структурно-механического ослабления породного массива, отражающий 
масштабный эффект при переходе от прочности породы в образце к прочности породы в мас-
сиве. В данных расчетах принимался равным 0,5, то соответствует параметрам трещиноватости 
пород в районе ЦВУ. 

Результаты моделирования представлены на графиках (рис. 4,5). Анализ результатов пока-

 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  41 

зывает следующее. 
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Рис. 4. Изменение величины эквивалентных напряже-
ний в целике между выработками (направление 1-1) 

Рис. 5. Изменение величины эквивалентных напряжений  
в приконтурной зоне выработок (направление 1-1)  
при расстоянии между ними 22,0 м 

На  картинах  распределения  напряжений  в  целике между  выработками  (см.  рис.  4),  полу-
ченных в направлении 1-1 (см. рис. 1), при расстоянии между выработками 22,0 и 11,3 м, т.е. 
достаточно  большом,  несложно  выделить  две  зоны  с  различным  характером  распределения 
напряжений - приконтурные зоны от контура выработок вглубь массива на расстояние порядка 
5,0 м и зона в теле целика на расстояниях, превышающих 5,0 м. 

При расстоянии между выработками 22,0 м, когда влияние выработок друг на друга не сказы-
вается, как это видно на рис. 4, величины эквивалентных напряжений как возле стоящей выработки 
I, так и возле подходящей выработки II практически равны - разница значений на контурах вырабо-
ток не превышает 2,0 МПа (менее 4%).  

На рис. 5 представлены графики только для этих приконтурных зон. По мере приближения вы-
работок друг к другу общая напряженность массива между выработками возрастает (см. рис. 4,5): 
максимумы эквивалентных напряжений на контуре обеих выработок возрастают в 1,7 и 1,2 раза для 
выработки I и II соответственно. 

Минимумы,  на  расстоянии  4,56 м  от  контура,  возрастают  для  обоих  случаев  в  1,3  раза,  т.е., 
концентрация напряжений при сближении выработок сказывается больше на подходящей выработ-
ке, чем на неподвижной. 

Зависимости на рис. 5 с коэффициентом корреляции 0,99 аппроксимируются функциями вида 
dcL

e bea s ,            (3) 

где L - расстояние между выработками, м. 
Зависимости (3) справедливы для приконтурной зоны глубиной не более 5,0 м. Коэффици-

енты аппроксимации представлены в табл. 2. 
Величины эквивалентных напряжений в приконтурной зоне на глубину 4,5 м превышают 

значение Rckc для рассматриваемой породы, при этом на участке массива свыше 4,5 м массив 
остается не разрушенным, т.е. при расстоянии 22,0 м область разрыхления распространяется на 
эту глубину.  

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции 

 
Выработка  Коэффициенты 

a b c d 
Выработка I (22,0 м)  51,6  36,2  1,22  -1,37 
Выработка II (22,0 м)  47,7  30,5  0,72  -1,58 
Выработка I (11,3 м)  80,5  62,5  1,12  -1,27 
Выработка II (11,3 м)  55,8  32,3  0,68  -1,78 

 

При расстоянии 11,3 м область разрушения охватывает уже все пространство между выра-
ботками,  поскольку  условие  (2)  выполняется  для  всех  конечных  элементов,  расположенных 
между выработками. 

Выводы.  Проведенное  численное  моделирование  показало,  что  при  приближении  одной 
выработки к другой большему влиянию подвержена та выработка, которая приближается. При 
этом зона активного влияния при таких размерах выработок распространяется на расстояние до 
4,5 м и сохраняется вплоть до сближения выработок на расстояние до 11,0 м.  

10.00

30.00

50.00

70.00

90.00

110.00

130.00

150.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

se, МПа

L, м 

22.0 м 11.3 м 2.6 м

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 42

При меньшем расстоянии уровень напряжений выравнивается и остается высоким во всей 
толще целика, что указывает на его разрушение.  

Зона 4,5 м является той зоной, на которую должно быть направлено максимальное влияние 
с  точки  зрения  управления  устойчивостью  сопряжений,  причем  управляющие  воздействия 
должны применяться, когда выработки находятся на расстоянии, превышающем 11,0 м. 

Дальнейшие исследования направлены на оценку взаимного влияния выработок, располо-
женных в слоистом массиве, с целью разработки методов повышения устойчивости таких со-
пряжений, эксплуатирующихся на больших глубинах. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ  
В ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОМУ РЕГІОНІ 
 

Розглянуто метод дослідження лазерного 3D-сканування. Наведено результати вимірювань для виявлення мож-
ливих вертикальних і планових деформацій полотна проїжджої ділянки автодороги. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У наш час  застосу-
вання  сучасних  технологій,  що  базуються  на  використанні  передових  програмних  розробок  і 
обладнання,  вимагає  детального  вивчення  в  області  дослідження  точністних  параметрів.  На-
самперед, це пов’язане з тим, що не всі сучасні засоби вимірювання включені в діючі інструкції 
із проведення маркшейдерських і геодезичних робіт. 

Завдання розробки технологій збору і обробки даних на об’єктах гірничо-видобувної промисло-
вості залишаються актуальними. Зокрема, геодезичні і маркшейдерські зйомки є трудоємним завдан-
ням, що обумовлене високою завантаженістю технологічними елементами виробничих цехів,  знач-
ною кількістю інженерно-технічних споруд на об’єктах гірничої промисловості, а також необхідністю 
оперативного проведення маркшейдерських робіт в гірничих виробках.  

Для прискорення геодезичних і маркшейдерських робіт, а також для підвищення інформа-
тивності отримуємих при цьому даних пропонується використовувати технологію тривимірно-
го наземного лазерного сканування.   

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні основи технології лазерного сканування ви-
кладені в роботах І.Г. Журкіна, В.О. Середовича, А.П. Гук, І.М. Даніліна, А.П. Карпікде розг-
лядається  впровадження  технології  наземного  лазерного  сканування  у  вирішенні  задач  геоін-
формаційного забезпечення інфраструктури гірничо-видобувного підприємства[1-3]. 

У  нормативних  документах  застосування  технології  наземного  лазерного  сканування  як 
методу  отримання  маркшейдерсько-геодезичних  вимірів  згадується  тільки  в  [1]:  «..данные 
наземной лазерной съемки могут использоваться для пополнения картографической докумен-
тации, если топографическая ситуация на местности изменилась по сравнению с ее изображе-
нием  на  имеющемся  плане  более  чем  на  35  %...».  Насправді  технологія  наземного  лазерного 
сканування  може  бути  використана  для  рішення  багатьох  завдань  маркшейдерсько-
геодезичного забезпечення на об’єктах гірничої промисловості, відповідаючи при цьому по то-
чністних параметрах необхідним нормам і правилам, а по продуктивності перевершуючи рані-
ше існуючі методи маркшейдерської зйомки. 

Постановка завдання. Оцінка відповідності  точності  технології  тривимірного наземного 
лазерного  сканування  діючим  нормативним  документам  при  рішенні  завдань  маркшейдерсь-
кого  забезпечення  на  об’єктах  гірничовидобувної  промисловості  (при  контролі  над  полотном 
автодороги «Техбаза - кладовище «Західне»). Розробка технології топографічної зйомки мето-
дом тривимірного наземного лазерного сканування. У якості  теоретичних методів досліджень 
для оцінки точності тривимірного лазерного сканування використовувати: теорію помилок ви-
мірів, методи математичної статистики і метод найменших квадратів.  У якості експеримента-

                                           
 Сидоренко В.Д., Шолох М.В., Намінат О.С., Сергєєва М.П., Ковтун В.Я., Серебряний Ю.Л., Волчко Є.П., 2013 
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льного методу використовувати аналіз застосування технології тривимірного лазерного скану-
вання на гірничо-видобувному підприємстві.  

Викладення матеріалу та результати. Досліджується відрізок полотна автодороги з твер-
дим покриттям (асфальт) довжиною 1080 м, шириною 10-12 м на ділянці «Техбаза - кладовище 
«Західне».  Полотно  ділянки  автодороги  пролягає  над  ціликом гірничого  відводу  шахтоуправ-
ління по підземному видобуванню руди (на правах шахт) «АрселорМіттал КривийРіг», і проля-
гає над виробленим простором шахти «Родіна» ПАТ «Кривбасзалізрудком».  

Для  виявлення  можливих  (прогнозованих)  вертикальних  і  планових  деформацій  полотна 
автодороги в досліджуваній зоні вибраний метод наземного лазерного 3D-сканування. 

Дослідженню підлягав відрізок полотна автодороги з асфальтовим покриттям  довжиною 1080 м 
шириною 12 м. Полотно дороги пролягає над виробленим простором шахти «Родіна» і межує із зона-
ми обвалів. Відпрацювання покладу під автодорогою проводився з 1978 р. З цього періоду в товщі 
налягаючих  порід  розвивалося  склепіння  самообвалення.  Відомостей  про  стан  підробленої  товщі  і 
порожнеч під автодорогою не має. Глибина спливання склепіння самообвалення по даним геофізич-
них дослідження з вересня 2010 по 10 липня 2011 р. складає близько 570-600 м. Середня швидкість 
спливання за станом на 10 червня 2011 р. складає близько 10 м в рік. Для виявлення можливих дефо-
рмацій полотна автодороги був застосований метод наземного лазерного 3D-сканування. 

Вперше в Кривбасі, застосувавши новітні технології лазерного сканування Leica Geosystems, ТзОВ 
науково-виробнича фірма «ДОКА» при науково-технічному супроводі науково-виробничого підприєм-
ства «УКРКОВІД» в березні 2013 р. виконано комплекс робіт з наземного лазерного 3D-сканування 
проїжджої частини ділянки автодороги «Техбаза - кладовище «Західне» в м. Кривому Розі. 

Наземне лазерне сканування об’єкту виконувалось приладом «Leica ScanStation2» s/n 1251517. 

 

Рис. 1. Урівнювання й оцінка точності координат точок тимчасової знімальної мережі  
для сканування  в ПЗ «CycloneSCAN» 

На  етапі  робіт  координати  точок  тимчасової  знімальної  мережі  для  побудови  TIN-моделі 
нерегулярної поверхні полотна проїжджої частини обстеженої ділянки автодороги визначені в 
березні 2013 р. за результатами наземного 3D-сканування відносно St1 (х=0, у=0, Н=0) з точніс-
тю не гірше ±0,015 м у плані і ±0,015 м по висоті. Урівнювання й оцінку точності координат у 
програмному забезпеченні «CycloneSCAN» наведено на рис. 1. 

Координати точок  тимчасової  знімальної мережі етапу робіт: St3, St4, St9, St10,  в системі 
координат 1963 р. визначені в березні 2013 р. комплектом двохчастотних приймачів GNSS Leica 
GX1230GG  і  ATX1230GG  в  режимі  статики  від  початкової  точки  знімальної  мережі  St1.  Точ-
ність вимірювань відносно початкової точки знімальної мережі St1 ±0,010 м.  

Абрис «зшитих» хмарин координованих точок з результатів сканування проїжджої частини 
всієї ділянки автодороги на етапі робіт наведено на рис. 2.  
TIN-модель нерегулярної поверхні відсканованої проїжджої частини ділянки автодороги побу-
дована в програмному забезпеченні «CycloneSCAN».  

Тверде покриття дороги відтворено за фатичними розмірами й положенням у просторі.  
Часткові ушкодження асфальту, утворені внаслідок інтенсивного руху автотранспорту і не 

пов’язані з деформаціями полотна дороги, на TIN-моделях не показувались з метою зменшення 
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графічного навантаження і обсягу інформації на магнітних носіях.  

 

Рис. 2. Абрис хмарини координованих точок на проїжджу частину всієї відсканованої ділянки автодороги 
 

 
Рис. 3. Абрис TIN-моделі нерегулярної поверхні проїжджої частини ділянки автодороги з п’ятого сканування 

Наземне лазерне сканування об’єкту на етапі робіт виконувалось у березні 2013 р. прила-
дом  «Leica ScanStation2».  Для  виконання  нормативних  вимог  [1]  встановлено  основні  робочі 
величини й умови сканування (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні робочі величини і умови сканування етапу робіт 

 

Назва робочих величин (умов) сканування 
Значення робочих величин  

(умови сканування) 
Примітки 

Точність  визначення  центра  марки  відносно 
станції сканування 

±2 мм 
 

Точність  координованих  точок  об’єкту  ска-
нування відносно станції сканування 

±5 мм 
 

Крок (щільність) сканування: 
для всього об’єкту 
для області установки марок 

 
10 мм на 10 м 
1 мм на 50 м 

 

Максимальна  відстань  між  станціями  ска-
нування  

120 м 
 

Точність «зшивання» окремих сканів  
у  загальну  хмарину  координованих  точок 
відносно першої станції сканування 

±10 мм 
 

Визначення смуги сканування 
Полотно (смуга твердого покриття 

й узбіччя) автодороги  
на ділянці сканування 

На TIN-моделі нерегулярної по-
верхні відтворюються реальні роз-

міри твердого покриття  
й узбіччя дороги 

Загальна довжина полотна автодороги  
для сканування 

1080 м 
 

Кількість станцій сканування  13   

Кількість  точок  тимчасової  знімальної  ме-
режі 

35 
 

 

Поділ всієї ділянки автодороги «Техбаза - кладовище «Західне» на відрізки, за якими про-
водиться аналіз наведено на рис. 4.  
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Рис. 4. Поділ всієї ділянки автодороги «Техбаза - кладовище «Західне» на відрізки, за якими проводиться аналіз 
 

Для проведення аналізу й побудови графіків розбіжностей по вісях координат х, у та по ви-
соті H вибрано крок між суміжними точками вздовж всієї кривої ділянки автодороги «Техбаза - 
кладовище «Західне» - 3 м. Точки країв відрізків, за якими проводиться аналіз усієї ділянки ав-
тодороги «Техбаза - кладовище «Західне», пізнані на TIN-моделях нерегулярної поверхні прої-
жджої частини ділянки автодороги «Техбаза - кладовище «Західне» з результатів сканування за 
елементами подібності  і точками тимчасової  знімальної мережі. На кожному відрізку ділянки 
автодороги «Техбаза - кладовище «Західне» аналізу підлягають лінії лівого (північного), право-
го  (південного)  країв  твердого  покриття  і  осева  лінія  автодороги.  Це  полілінії  побудовані  і 
відображені на кожній з TIN-моделей нерегулярної поверхні за результатами сканувань.  

З урахуванням пролягання досліджуваної ділянки автодороги із заходу на схід відрізки на-
кладених  одна  на  одну  TIN-моделей  нерегулярної  поверхні  з  п’ятого  й  четвертого  сканувань 
спроектовані на пряму лінію паралельну вісі у. Початок першого відрізку (0-180 м) віддалений 
від st1 на 14,473 м. 

За результатами проведеного аналізу графіків розбіжностей TIN-моделей нерегулярної по-
верхні проїжджої частини ділянки автодороги «Техбаза  - кладовище «Західне» по вісях коор-
динат х,у і по висоті Н за результатами сканувань зроблено висновки. 

Деформацій твердого покриття автодороги в плані на досліджуваній ділянці в березні 2013 
р.  не  виявлено.  Розбіжності  TIN-моделей  нерегулярної  поверхні  проїжджої    частини  ділянки 
автодороги «Техбаза - кладовище «Західне» за полілініями країв і вісі твердого покриття за ре-
зультатами  сканувань  по  вісі  координат  х  не  перевищують  ±0,010м,  що  є  в  межах  точності 
вимірювань, по вісі координат у  не перевищують ±0,010м, що є в межах точності вимірювань.  

По висоті Н виявлені деформації твердого покриття автодороги в березні 2013 р., що скла-
дають: на відрізку 1 (0-180 м) у межах від -0,022 м до +0,010 м; на відрізку 2 (180-360 м) у ме-
жах від -0,022 до +0,000 м; на відрізку 3 (360-540 м) у межах від -0,022 м до +0,000 м; на відріз-
ку 4 (540-720 м) умежах від -0,058 до +0,005 м; на відрізку 5 (720-900 м) у межах від -0,090 до -
0,050 м; на відрізку 6 (900-1080 м) у межах від -0,108 до -0,075 м. Активне просідання твердого 
покриття автодороги відбувається на спостережуваній ділянці від 585 м  (0,000 м) до кінцевої 
точки досліджень -1080 м (-0,108 м).  

Відповідно, має місце просідання і на якійсь частині твердого покриття автодороги далі - в 
бік «Техбази».  

Комплекс робіт з наземного лазерного 3D-сканування проїжджої частини ділянки автодороги 
«Техбаза  -  кладовище  «Західне»  в  м.  Кривому  Розі  доцільно  продовжувати,  враховуючи  наяв-
ність вертикальних (по висоті Н) деформацій твердого покриття дороги в 2013 р.  

Отримані і опрацьовані в програмному забезпеченні «Cyclone», «AutoCad», «Graph» мате-
ріали сканування можуть використовуватися для подальших досліджень даного об’єкту.  

Висновки та напрямок подальших досліджень.  Метод  наземного  лазерного  3D-
сканування  за  точністю  кінцевих  результатів  і  вартістю  технологічного  процесу  доступний  у 
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застосуванні  для  досліджень  (визначення  площ,  об’ємів,  деформацій,  конфігурацій  і  точних 
розмірів) не лише лінійних об’єктів шляхів сполучення, а й відкритих кар’єрів розробки корис-
них копалин, підземних виробок будь-якої конфігурації і призначення. Враховуючи наявність у 
виробництві і на ринку спеціалізованих наземних лазерних 3D-сканерів, у тому числі й для гір-
ничих  робіт,  ця  технологія  не  лише  доступна,  але  і  єдина  така,  що  забезпечує  максимальну 
щільність і точність вимірювань без будь-яких наближень і апроксимацій. 

 

Список літератури  
 

1.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. М.:Недра, 1987,-240 с. 
2.  GS100  3D  laser  scaner  [Електронний  ресурс]:  сайт  Mensi.-  Режим  доступу:  http://mensi.com/Website2002/Specs/Spec 

G100.pdf. 
3.  GS200  3D  laser  scaner  [Електронний  ресурс]:  сайт  Mensi.-  Режим  доступу:  http://mensi.com/Website2002/Specs/Spec 

G200.pdf. 
 

Рукопис подано до редакції 19.03.13 
 

УДК 622.1: 528.7 
 

О.В. ДОЛГІХ., канд. техн. наук, доц., ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ «МЕРТВИХ ЗОН» ПРИ ЗНІМАННЯХ КАР’ЄРІВ 
 

Розглянуто результати дослідження проблеми виникнення  «мертвих зон» при  наземному зніманні  кар’єрів та 
способів мінімізації їх впливу на кінцевий результат. Використання новітніх технологій при маркшейдерському за-
безпеченні кар’єру дозволяє знайти оптимальне рішення задачі знімання конкретної ділянки з найбільш повним ві-
дображенням закритих територій та об’єктів.  

  

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними задачами. Зони осідання та провалів, 
що виникають в результаті розробки корисної копалини підземним способом, несуть певну не-
безпеку навколишньому середовищу. Такі території небезпечні для перебування на них людей 
та  споруд.  Маркшейдерською  службою  гірничовидобувних  підприємств  ведеться  облік  таких 
територій,  виконуються  дослідження  деформацій  з  метою  запобігання  розвитку  негативних 
процесів,  які  можуть  принести  шкоду  людям,  будівлям,  устаткуванню.  Існуючі  математичні 
методи з різним ступенем достовірності вирішують задачі опрацювання результатів вимірів на 
даних ділянках, і важливо визначитися з вибором найбільш ефективного методу. 

Аналіз досліджень та публікацій. Значний внесок у розвиток теорії прогнозування стану 
денної поверхні, яка знаходиться над підземними розробками корисної копалини, зроблено віт-
чизняними та зарубіжними вченими [4,5]. На теперішній час наука має значні можливості у ви-
рішенні даної проблеми, що пов’язано з розвитком комп’ютерних технологій та матема-тичних 
методів [1-3]. Важливим є також наявність сучасних високоточних приладів для виконання ін-
струментальних спостережень. 

Постановка задачі. На  зміну  старим  аналоговим  і  рутинним  приладам  прийшли  нові  сучасні 
цифрові. Порівнюючи характеристики таких приладів, як: світловіддалеміри і сучасні електронні та-
хеометри з одного боку, які дозволяють здійснювати вимірювання однієї довжини за деякий промі-
жок часу залежно від моделі приладу і умов спостереження (від 1 до 60 с); та сучасні лазерні сканери 
з другого боку, які мають надпотужні процесори і можуть вимірювати і оброблювати за одну секунду 
до 15000 довжин ліній з одночасним вимірюванням вертикальних і горизонтальних кутів.  

Але навіть при суттєвих перевагах, сканери, при використанні їх для забезпечення гірничих 
робіт, не спроможні подолати перепони при зніманнях у вигляді так званих «мертвих зон».  

«Мертві  зони» або  «мертві простори» відомі  з наземного фототеодолітного та цифрового 
знімання і за спадковістю їх наслідували методи лазерного сканування.  

Повністю виключити можливість виникнення «мертвих зон», використовуючи наземні ди-
станційні методи знімання фактично неможливо, але їх кількість можна зменшити: оптимізаці-
єю проекту виконання робіт з використанням інших способів знімання, наприклад тахеометри-
чного способу; шляхом знімання з додаткових точок тощо. 

Викладення матеріалу та результати. На кар’єрі «мертві зони», що виникають при фото-
теодолітному та лазерному зніманні, можна поділити на наступні види:  

в екскаваторному вибої відсутня видимість нижніх брівок, що спричинено розташуванням 
у полі зору механізмів (рис. 1); 

                                           
 Долгіх О.В., 2013 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  47 

  а       б 

           
Рис. 1. Вплив розташування екскаватора а та автомобільного транспорту б 

в екскаваторному вибої відсутня видимість нижніх брівок, що спричинено неналежним ро-
зташуванням точки знімання відповідно до конфігурації вибою (рис. 2); 
  а    б    в 

      
Рис. 2. Вплив розташування точки знімання та конфігурації вибою 

 

висота обвалування, яка досягає іноді до 2-3 м, спричиняє відсутність видимості кар’єрної 
дороги та іншої ситуації майдану уступу (рис. 3); 

а       б 

   

Рис. 3. Вплив висоти обвалування 

через недосконалість проекту на виконання робіт (недостатнє перекриття стереопар, розри-
ви між зйомками тощо) або через складні геометричні форми поверхні знімання, деякі ділянки 
залишаються без знімання (рис. 4). 

Рис. 4. Ділянки на маркшейдерському плані, не вкриті зйомкою 
 

Звісно, що від «мертвих зон» необхідно позбавитися 
або  додатковим  зніманням  з  інших  базисів,  або,  як  що 
знімання з  іншого базису не вирішує проблеми,  -  засто-
совувати  інші  методи  знімання.  Але  є  коло  локальних 
задач, які не потребують високої точності, і для їх вирі-
шення достатньо нижню бровку  і  інші  елементи, що не 
можуть бути відображені  за результатами знімання, по-
будувати  аналітично,  за  математичними  залежностями, 
тобто  за  результатами  моделювання  найбільш  вірогідне 

положення цих елементів. 
Криворізькі залізорудні кар’єри - унікальні споруди. У Кривбасі немає схожих між собою 

кар’єрів. Крім того, східна, західна, південна, північна та центральна частини кар’єрів можуть 
сильно різнитись між собою за багатьма параметрами. Причиною цього є мінливість геологіч-
ної  будови  та  гірничотехнічних  умов  розробки  родовища.  У  зв’язку  з  цим  виникає  проблема 
вибору  математичної  моделі,  за  якою  задача  регресії  вирішувалася  б  не  з  такою  сильною 
прив’язаністю до певних моделей. Такою системою, яка позиціонується як «model free» (вільна 
від моделей), є система нейронних мереж. 

Видобудування  недостатніх  елементів  нижньої  брівки  уступу  означає,  шляхом  аналізу  й 
моделювання, визначити відсутні дані. Задачу визначення відсутніх даних пропонується вирі-
шувати спочатку на простій моделі з ізолініями, потім порівнювати з результатами, отримани-
ми методом нейронних мереж і методами, які вже стали класичними, крайгінг-методами, обер-
нених  відстаней  тощо.  Через  майже  однакові  результати,  що  продемонстрували  при  дослі-
дженні класичні методи, автором більш глибоко розглянуто порівняно та проаналізовано мето-
ди нейронних мереж та крайгінг (табл. 1).   
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика методів 

 

Номер 
свердло-

вини 

Координати свердловин, м  Точки, екстра-
польовані НМ 

Відхи-
лення 

Точки, екстрапо-
льовані крайгін-

гом 

Відхи-
лення  

Х У Z 

1  450,60  722,10  12,30  13,03  0,73  15,02  2,72 

2  477,70  770,50  13,50  14,48  0,98  15,29  1,79 

3  471,20  823,40  14,70  13,10  -1,60  14,67  -0,03 

4  418,50  848,00  13,60  14,82  1,22  16,45  2,85 

5  358,60  837,20  14,10  13,16  -0,94  16,78  2,68 

6  337,10  779,60  15,30  15,45  0,15  19,00  3,70 

7  370,40  735,30  16,40  14,97  -1,43  17,06  0,66 

8  407,30  717,50  15,00  13,99  -1,01  15,12  0,12 

 
 

 

Спочатку розглядалася сама можливість вирішення такої задачі. На еталонному полігоні (рис. 
5) поступово будується модель за допомогою нейронних мереж, спочатку без першої точки, потім 
без другої, далі без третьої і так далі. Так само будуються ізолінії методом крайгінга (рис. 7). 

Рис. 7.  Відхилення  обчислених  значень:  ряд  1  –  отри-
маних з використанням нейронних мереж; ряд 2 - отриманих 
з використанням крайгінг-методу 

 

Обчислені  середні  квадратичні  помилки  ви-
значення положення точки відповідно: для точок, 
визначених  з  використанням  методу  нейронних 
моделей складає  1,09  м; для  точок,  визначених  з 
використанням метода крайгінга - 2,24 м. Пропо-
нований метод вдвічі точніший по відношенню до 
широко використовуваного метода крайгінга. 

З графіка (див. рис. 7) видно, що метод нейрон-
них мереж дає більш стабільні результати, а значить  і більш коректно «розуміє»  існуючу модель 
місцевості, навіть якщо  існують «загублені» дані. Отже, доведено можливість використання ней-
ронних мереж для вирішення даного класу задач та їх перевага над класичними методами. 

Висновки та напрям подальших досліджень. На сьогодні, важливу задачу моделювання 
даних, доцільно вирішувати з використанням нейронних мереж, що дозволяє більш повно та з 
вищою точністю здійснювати прогнозування. Даний висновок підтверджують отримані резуль-
тати дослідження. Задача прогнозування стану денної поверхні потребує більш повного аналізу 
всіх факторів, що впливають на результат прогнозування. 
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Показано, что рациональное сочетание затрат механической энергии и энергии взрыва при проходке восстаю-
щих выработок позволяет  снизить энергоемкость как отдельных операций, так и всего технологического процесса 
подготовки блоков к очистной выемке. 

 
 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Наиболее несовершенным звеном тех-
нологического процесса добычи железных руд подземным способом является подготовка бло-
ков к очистной выемке.  

Проходка восстающих выработок является одним из наиболее энергозатратных видов гор-
ных работ при подготовке блоков. 

Разработка энергосберегающих технологий проходки восстающих - современное и актуальное 
направление снижения энергетических затрат при подготовке блоков к очистной выемке. 

Анализ исследований и публикаций. Широкое применение технологии проходки восста-
ющих  с  мелкошпуровым  способом  разрушения  породного  массива  отрицательно  влияет  на 
энергоемкость и стоимость как подготовки блоков, так и на себестоимость добываемой руды.  

При расчете  затрат энергии на проходку восстающей выработки буровзрывным способом 
учитывается энергия,  затрачиваемая на буровые работы, взрывное разрушение и вентиляцию. 
При проходке комбайнами учитывается установочная мощность комбайна и чистое время бу-
рения одного метра восстающей выработки. Поиском эффективных методов снижения энерге-
тических  затрат  при  проходке  восстающих  выработок  посвящены  работы  Л.А.  Галяса,  А.Н. 
Москалева, Н.Я. Трохимца, В.А. Коваленка, а также других исследователей. 

Нерешенные части проблемы, которым посвящена данная статья. Применительно к про-
ходке  восстающих  выработок  оптимальный  способ  проходки  по  энергоёмкости  разрушения 
породного массива в достаточной мере не отработан. 

Постановка задачи.  Снижение  энергетических  затрат  при  подготовке  блоков  к  очистной 
выемке  возможно  путем  оптимизации  энергоемкости  буровзрывных  работ  при  проходке  вос-
стающих выработок. 

Изложение материала исследований и полученные результаты.  Одним  из  основных, 
наиболее энергоемких производственных процессов при добыче железных руд подземным спо-
собом является подготовка блоков к очистной выемке. Удельный объем энергетических затрат 
на эти работы составляет 40-50 % общих затрат энергии на добычу руды. 

Широкое развитие систем разработки, особенно мощных рудных тел, привело к появлению 
серии выработок малого сечения, составляющих основу конструктивного оформления систем.  

При этих системах для подготовки блоков к очистной выемке проходят восстающие выра-
ботки  различного  назначения.  Энергетические  затраты  на  проходку  восстающих  достигают  в 
отдельных  случаях  почти  половины  общих  энергетических  затрат  на  подготовку  блоков  к 
очистной выемке [1]. 

В настоящее время в Криворожском бассейне при подготовке блоков к очистной выемке, 
вскрытии новых месторождений и горизонтов ежегодно проходят порядка 27 тыс. м восстаю-
щих выработок. Восстающие выработки проходят по породам и рудам с коэффициентом кре-

                                           
 Федоренко П.И., Ляш С.И., Чепурной В.И., Добровольская З.С., 2013 
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пости f от 3-6 до 16-18, преобладающий объем (72,8 %) проходят в горном массиве с коэффи-
циентом крепости f равном 5-9.  

В зависимости от назначения восстающие выработки проходят площадью поперечного сечения 
от 1,44 до 4,0 м2, при этом преобладающая площадь составляет 2,25 м2 (73 %). Высота выработок 
изменяется от 10 до 80 м, при этом преобладают выработки высотой 10-40 м  (62,3 %). На долю 
нарезных выработок, задействованных в подготовке блоков к очистной выемке, приходится 90,5 % 
от общего объема проходки. Подавляющее большинство выработок (96,7 %) проходят буровзрыв-
ным способом. По характеру взрывного разрушения массива они разделяются на проходку с шпу-
ровой отбойкой и с отбойкой зарядами глубоких скважин. 

На шахтах бассейна 3,3 % от общей протяженности восстающих выработок проходят ма-
шинным (комбайновым) способом. Исследования о возможности проведения в Кривбассе вос-
стающих машинным способом в 50-х годах ХХ столетия выполнены НИГРИ. В дальнейшем в 
Кривбассе было разработано и изготовлялось несколько типов машин для бурения восстающих 
- это комбайны 1КВ, 1КВ1 и 2КВ. В 80-х годах ХХ столетия на шахтах бассейна работало 10 
комбайнов, из них 3-1КВ, и 7-2КВ. В настоящее время на проходке восстающих задействовано 
2 комбайна типа Рино-400 производства фирмы «Сандвик» (Швеция) [2,3]. 

Чтобы  разрушить  породный  массив  при  проходке  восстающих  выработок  буровзрывным 
или машинным способами необходимо затратить энергию. 

Авторами разработаны математические алгоритмы, позволяющие определить значения за-
трат энергии буровых работ, ВВ, сжатого воздуха на вентиляцию, продолжительность вентили-
рования, чистое время буровых работ комбайнами, необходимое для разрушения массива при 
проходке 1 м восстающих выработок буровзрывным и комбайновым способами. 

Выполненные исследования показали, что все способы проходки восстающих имеют высокую 
энергоемкость. Так, например, средние затраты энергии на разрушение массива с коэффициентом 
крепости f = 4-6 при проходке 1 м восстающей выработки высотой до 40 м составляют: 

при проходке мелкошпуровым способом - 936 МДж; 
при проходке секционным взрыванием глубоких скважин, выбуренных станком НКР-100М 

с электроприводом - 206 МДж, с пневмоприводом - 346 МДж; 
при проходке комбайнами типа 1КВ1 - 389 МДж, типа 2KB - 290 МДж. 
Но  по  отдельным  элементам  затраты  энергии  разные.  Применительно  к  вышеназванным 

условиям при проходке секционным взрыванием глубоких скважин выбуренных станком НКР-
100М с электроприводом, на буровзрывные работы затрачивается 206 МДж, при этом 45 МДж 
затрачивается  на  образование  врубовой  полости  занимающей  12-19  %  выемочного  массива  и 
161  МДж  затрачивается  на  разрушение  основной  части  (85-80  %)  выемочного  массива.  При 
проходке  восстающих  мелкошпуровым  способом  на  буровзрывные  работы  закачивается  72 
МДж, при этом 32 МДж затрачивается на образование врубовой полости занимающей 10-12 % 
выемочного массива, 40 МДж затрачивается на разрушение основной части (88-90 %) выемоч-
ного массива и 864 МДж затрачивается на вентиляцию. Следовательно, при комбайновом спо-
собе  проходки  на  образование  врубовой  полости  занимающей  10-12  %  выемочного  массива 
необходимо  затратить 10-12  %  общей  энергии,  что  составляет  30-31  МДж,  а  для разрушения 
основной части (88-90 %) выемочного массива потребуется 239-260 МДж. 

На  основании  изложенного  представляется  логичным  создание  комбинированной  технологии, 
рационально сочетающей машинный и буровзрывной способы разрушения, т.е. технологии, при ко-
торой 10-12 % объема восстающего по всей высоте разрушается машинным способом, а остальной 
объем (88-90 %) - буровзрывным за один прием взрывания, при этом вентилирование проводимой и 
примыкающих выработок осуществляется за счет общешахтной системы проветривания. Исходя из 
этих положений есть основания предполагать, что при комбинированной технологии, полезно соче-
тающей  достоинства  комбайнового  и  буровзрывного  способов,  становится  возможным  уменьшить 
затраты энергии на проходку восстающих выработок, что является важным фактором снижения энер-
гоемкости технологического процесса подготовки блоков к очистной выемке. 

Рассмотрим основные способы разрушения массива при проходке восстающих, которые могут 
применяться на железорудных шахтах: буровзрывной, комбайновый и комбинированный. 

Для сравнения относительной эффективности различных способов разрушения горных по-
род при проходке восстающих выработок по единому критериальному показателю введем ко-
эффициент  энергетической  эффективности  проходческих  работ  К,  представляющего  отноше-
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ние удельного расхода энергии к сопротивлению сжатию разрушаемых пород. 
Определив значения коэффициента К, характерные для различных способов и средств раз-

рушения массива при проходке восстающих выработок в различных горнотехнических услови-
ях становится возможным провести сравнение относительной эффективности различных спо-
собов разрушения горных пород при проходке восстающих, например, площадью поперечного 
сечения 1,8-2,25 м2 в породах и рудах крепостью f=4-6. 

Восстающие высотой 10 м. Наибольшие затраты энергии будут при проходке мелкошпуровым 
способом. В сравнении с данным способом проходки затраты энергии будут меньше: 

при проходке секционным взрыванием глубоких скважин, выбуренных станком НКР-100М 
с пневматическим приводом в 1,6 раза, с электрическим в 2,9 раза; 

при проходке комбайнами тина 1КВ1 - в 1,3 раза, 2KB - в 1,8 раза; 
при проходке комбинированным способом - в 5,4-6,9 раза. 
Восстающие высотой 20-40 м. Восстающие выработки данной протяженности можно про-

водить мелкошпуровым способом, секционным взрыванием глубоких скважин, комбайнами и 
комбинированным способом. 

Наибольшие затраты энергии будут при проходке мелкошпуровым способом, а для других 
способов они снижаются: для секционного взрывания глубоких скважин, выбуренных станком 
с пневматическим приводом - в 3,3 раза; с электрическим - в 6,1 раза; для комбайнов 1KB - в 
2,9 раза, 2KB - 3,9 раза; для комбинированного способа в 11,6-14,8 раза. 

Восстающие высотой  50-80 м. Восстающие выработки такой протяженности можно про-
ходить всеми способами, перечисленными в предыдущей группе. 

Наибольшие затраты энергии будут при проходке мелкошпуровым способом, а для других 
способов проходки они будут меньше: 

при проходке секционным взрыванием глубоких скважин, выбуренных станком HKP-100M 
с электроприводом в 6,8 раза, с пневмоприводом в 3,6 раза; 

при проходке комбайнами типа 1КВ1 - в 2,4 раза, 2KB - в 3,2 раза; 
при проходке комбинированным способом в 13,3-16,0 раз. 
При проходке восстающих выработок с различной площадью поперечного сечения в поро-

дах и рудах с различным коэффициентом крепости, отмеченные выше соотношения изменяют-
ся как в меньшую, так и в большую сторону, сохраняя основные закономерности их изменения. 

Таким  образом,  из  всех  способов  проходки  восстающих  выработок  наименьшие  затраты 
энергии характерны для комбинированного способа и включающего разрушение 10-12 % объе-
ма  восстающего  механическим  способом  с  последующим  разрушением  остального  объема 
энергией взрыва. Данная технология позволяет снизить энергетические затраты при проходке 
восстающих  в  сравнении  с  мелкошпуровым  способом  в  12-14  раз,  секционным  взрыванием 
глубоких скважин - 2,1-3,9 раза, комбайновым - 3,8-4,1 раза. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Выполненные исследования показы-
вают,  что  минимальные  затраты  энергии,  а  следовательно  и  улучшение  других  технико-
экономических показателей как при проходке восстающих выработок, так и подготовке блоков 
к очистной выемке может быть достигнуто при комбинированном способе проходки восстаю-
щих  с  учетом  образования  компенсационной  полости  механической  энергией,  а  разрушения 
основного выемочного массива энергией взрыва. Поэтому необходимо более детально исследо-
вать  и  определить  минимально  необходимое  и  достаточное  число  взрывных  зарядов,  их  диа-
метров, расположение относительно компенсационной полости и друг к другу, линейные раз-
меры компенсационный полости. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ГОРНОМ МАССИВЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ НА КАРЬЕРЕ «СЕВЕРНЫЙ»  

 

Разработана методика определения в натурных условиях скорости распространения сейсмических волн в гор-
ном  массиве  при  проведении  массовых  взрывов  на  карьере  «Северный»,  и  установлены  ее  численные  значения  в 
пределах 1280-1320 м/с.  

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. При разработке проек-
тов массовых взрывов на карьерах, важнейшим параметром является количество ВВ размещае-
мого во взрывной скважине. Количество этого ВВ должно быть минимальным в соответствии с 
экономическими  и  экологическими  требованиями,  но  достаточным  для  качественного  разру-
шения  горной  породы.  При  этом  в  любой  используемой  математической  модели  разрушения 
горной породы скважинным зарядом используется показатель  скорости распространения сей-
смических колебаний в горной породе, так как без этого показателя невозможно рассчитать до-
стоверную баллистику процесса. Однако экспериментальных данных об этом показателе, при-
менительно к конкретным горным массивам, незначительны. Особенно это актуально для гор-
ного  массива  разрабатываемого  карьером  «Северный»  ГОК  «Механобр»,  поскольку  он  пред-
ставляет собой конгломерат целиковых и разрушенных скальных пород, глинистых пород раз-
личного литологического состава, образовавшегося в результате обрушения очистных горных 
выработок на шахте «Гигант-Глубокая».  

Целью данной работы является разработка методики и определение численных значений 
скорости распространения ударных сейсмических волн в горном массиве, представляющем со-
бой конгломерат разрушенных скальных пород, при проведении массовых взрывов на карьере 
«Северный».  

Краткое описание технологии горных работ на карьере «Северный».  
С  учетом  горно-геологических  условий  залегания  полезного  ископаемого  и  типа  горного 

массива, на карьере принята углубочная транспортная система разработки с параллельным по-
двиганием фронта работ и комбинированным отвалообразованием. Вскрытие рудных тел про-
изводится скользящими съездами со стороны восточного и западного бортов карьера. 

Угол откоса рабочих уступов: по наносам 60, по коренным породам до 80. Угол откоса 
нерабочих уступов - 65. Угол погашения восточного борта карьера 40- 45, западного 31-36. 

Погрузка полезного ископаемого и вскрышных пород осуществляется экскаваторами ЭКГ-
5А, для бурения скважин применяются станки шарошечного бурения СБШ-250, перевозка гор-
ной массы производится автосамосвалами БелАЗ. Руда из карьера транспортируется на ДСФ, 
вскрышные породы - в зону рекультивации западного борта карьера.  

Высота уступа по скальным и рыхлым породам одинакова и составляет 10 м. Минимальная 
ширина рабочей площадки на уступе в рыхлых породах 28 м, в скальных - 26 м. 

Методика проведения эксперимента. Запись  сейсмических  колебаний  при  производстве 
массового  взрыва  на  карьере  «Северный»  производилась  по  методу  многоканального  измерения 
колебаний  [1,4]. Для записи информации применялся электронный осциллограф TPS2014 фирмы 
“Tektronix”, который имеет встроенную функцию самостоятельного запуска при подходе сейсми-
ческой волны, в комплекте с электродинамическими датчиками СВ-10Ц и СГ-10.  

Для определения скорости распространения сейсмической волны в породном массиве были 
разработаны два способа: прямым измерением; метод триангуляционного треугольника.  

Прямой метод. В этом случае два  сейсмодатчика размещаются на некотором расстоянии  
друг от друга таким образом, что ось их соединяющая расположена перпендикулярно фронту 
сейсмической волны (рис. 1).  

С помощью осциллографа TPS2014 определяется интервал времени, за который происхо-
дит последовательное прохождение сейсмической волны от одного сейсмодатчика к другому.  

 

                                           
 Несмашный Е.А., Перевертайло А.И., Скачков А.А., 2013 
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Тогда  скорость  распространения  сейсмической 
волны можно определить так [4] 

 LV ,       (1) 

где V - скорость распространения сейсмической волны 
в горном массиве, м/с; L - расстояние между датчика-
ми, м; ∆τ - интервал времени прохождением сейсмиче-
ской волны между двумя сейсмодатчиками, с. 

Данный метод достаточно прост, но имеет один важ-
ный недостаток, заключающийся в том, что ось датчиков 

должна  быть  расположена  строго  перпендикулярно  фронту  распространения  сейсмической  волны. 
Однако выполнить такое требование в условиях карьера бывает очень непросто.  

Метод триангуляционного треугольника. Данный метод характерен тем, что направление 
подхода фронта сейсмической волны к трем сейсмодатчикам, расположенным в месте измере-
ния, не влияет на получаемые результаты. Расположим сейсмодатчики D1,D2 и D3 одного типа, 
фиксирующие  сейсмические  колебания  горной  породы,  в  виде  треугольника  произвольной 
формы, на расстоянии 1-2 м друг от друга (рис. 2).  

Рис. 2. Схема к определению скорости сейсмической волны с помощью три-
ангуляционного треугольника 

 

При этом расстояния L12,L23 и L23 между каждой парой датчи-

ков измеряются рулеткой с точность ±1 см и фиксируются.  

Пусть сейсмическая волна (считаем ее фронт плоским) сначала 

приходит к датчику D1, затем к датчику D2 и уже в последнюю оче-

редь  к  датчику  D3.  При  этом  ее  направление  составляет  угол  γ  по 

отношению  к  отрезку  L13.  На  сейсмограмме,  зафиксированной  ос-

циллографом TPS2014 при прохождении сейсмической волны через датчики, будут видны вре-

менные интервалы ∆t12 и ∆t13  - задержка, с которой волна приходит на датчики D2 и D3 относи-

тельно D1.  
Значение угла  (см. рис. 2), используя теорему косинусов, может быть определено из вы-

ражения 
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Как видно из рис. 2, разность расстояний, которые проходит сейсмическая волна от датчика 
D1 к датчикам D2 и D3, будут соответственно равны 

)cos(1212  LS ;  cos1313 LS  , 

Тогда, считая скорость сейсмической волны постоянной, можем записать 
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Откуда получаем следующее соотношение 
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После несложных тригонометрических преобразований из выражения (4) получим 
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Тогда искомая скорость распространения сейсмической волны будет равна 
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Результаты проведенного эксперимента. Эксперимент по определению скорости распро-
странения сейсмических волн в породном массиве карьера «Северный» состоялся 21 февраля 
2013 г. в 1400, при осуществлении подрыва блока № 4.  

Взрывной блок № 4 располагался в м.о. 98-106, гор. -90 м (рис. 3).  
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Рис. 1. Схема прямого метода 

измерения скорости сейсмической волны 

 

1D  

2D  3D  

12L  
13L  

23L  

  

  γ 13S  

12S  

V 

V V 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 54

В границах блока развиты образования четвертого желе-
зистого горизонта (PR1 sx4f) саксаганской свиты криворожской 
серии  нижнего  протерозоя,  которые  представлены  гидрогема-
тито-мартитовими  кварцитами  слоистой  текстуры,  прочность 
которых по шкале проф. М.Протодьяконова равна f = 10-12.  

Трещиноватость  пород  сильная,  развиты  разно-
ориентированные трещины кливажа, разлома, отдельностей. В 
западной части блока развиты кварциты гематитовые (PR1 sx5s) 
и джеспилиты мартитовые пятого железистого горизонта (PR1 
sx5f), по которым развитые трещины скола.  

В пределах блока существенно развиты камеры и ворон-
ки  обрушение  от  подземной  отработки,  которые  заполнены 
техногенным и глинистым меланжем. Угол наклона слоисто-
сти пород от 42 до 50. Наблюдаются штокоподобные зале-
жи  гематит-мартитовых  руд.  Степень  увлажнения  горных 
пород блока низкая.  

Блок  №  4  имел  практически  квадратную  форму,  разме-
ром 70 м. На блоке пробурено 119 взрывных скважин, с уг-

лом наклона 90  и  глубиной перебура 1 м. Сетка буровых скважин 77 м. Блок был  заряжен 
безтротиловым  ВВ  типа  гранулит  КМ  на  основе  аммиачной  селитры.  Общее  количество  ВВ 
28,2 т. Вес заряда ВВ, который приходился на степень замедления, составлял 240-260 кг, что 
составляло около 46 % от максимально разрешенной. В качестве забивки использовался отсев 
скальных пород. 

Проектный  уровень  сейсмических  волн  при  взрыве  блока  №  4  был  менее  2-х  балов  по 
Международной шкале MKS - 64 [3].  

Проектная продолжительность подрыва блока равнялась 1075 мс. Проектный выход горной 
массы с 1 пог. м буровой скважины составляет 44 м3. Блок № 4 подрывался с помощью неэлек-
трической системы инициирования «Импульс».  

В целом все горнотехнические параметры взрывного блока соответствовали единым пра-
вилам безопасности [2]. 

Рис. 4. Сейсмометрическая аппаратура на точке наблюдения 
 

Измерительная аппаратура размещалась на расстоянии 200 м 
к  северу  от  взрывного  блока  №4  на  дне  карьера  (рис.  4).  При 
этом  скорость  сейсмических  волн  определялась  двумя  выше 
описанными способами, одновременно. 

Ось  сейсмодатчиков  D1  и  D4  (расстояние  между  которыми 
было L14=19,0 м) была ориентирована перпендикулярно ожидае-
мому  направлению  распространения  сейсмической  волны  для 
определения ее скорости прямым методом. Система датчиков D1, 

D2 и D3 образовывали триангуляционный треугольник для определения скорости сейсмической 
волны вторым способом (расстояние между датчиками в треугольнике было равным L12=1,42 м; 
L13=1,88 м; L23=1,78 м). С учетом данных о фактическом расстоянии между датчиками, из вы-
ражения (2) определено значение угла α=63,5.  

Копии осциллограмм сейсмических волн, которые записаны осциллографом на точке изме-
рения, приведены на рис. 5.  

12t  
13t  

14t  

 
Рис. 5. Копии осциллограмм сейсмических волн на точке наблюдения при подрыве  

блока № 4 в карьере « Северный» 

 
Рис. 3. Схема взрывного блока № 4  
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Анализ этих осциллограмм позволил установить временные интервалы прохождения сей-
смических волн между первым и вторым сейсмодатчиками t12=0,0011 c; между первым и треть-
им сейсмодатчиками t13=0,0006 с; между первым и четвертым сейсмодатчиками t14=0,0144 с.  

Используя эти экспериментально полученные данные, на основании приведенной методи-
ки, установлено значение фактической скорости распространения сейсмических волн при мас-
совых взрывах на карьере «Северный» на основании 
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Выводы. В результате выполненных экспериментальных работ установлено, что скорость 
распространения сейсмических волн в горном массиве карьера «Северный» (ГОК «Механобр») 
находится  в  пределах  V=1291-1320  м/с. Эти  значения  на  12-14  %  меньше, чем  теоретическое 
значение скорости сейсмических волн (V=1500 м/с), которое использовалось при проектирова-
нии массовых взрывов на этом карьере.   

Полученные значения фактической скорости распространения сейсмических волн в горном 
массиве карьера «Северный» позволят уточнить параметры массовых взрывов, с целью умень-
шения, как удельного расхода ВВ, так и уровня их сейсмического воздействия на близлежащие 
жилые дома и промышленные сооружения. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВІДОСОБЛЕНИХ І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ 
ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ 

 

Виконано стохастичне моделювання відособлених і взаємозалежних динамічних рядів для прогнозування якіс-
них показників рудної сировини Криворізького родовища залізистих кварцитів. Розглянуто методику моделювання 
взаємозалежних динамічних рядів. Видано  рекомендації  стосовно  технології  прогнозування  з  невеликими  інтерва-
лами дискретності. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Побудова стохастич-
них  моделей  динамічних  рядів  і  їхнє  використання  для  прогнозування  базується  на  методах 
аналізу тимчасових рядів. Найбільш завершений - метод Бокса-Дженкінса [4]. 

Основними  перевагами  стохастичних  моделей  є  їх  високі  адаптивні  властивості,  висока 
точність  прогнозування,  а  також  можливість  моделювання  нестаціонарних  динамічних  рядів. 
Досягається це за рахунок більш ефективного статистичного аналізу інформації. 

Аналіз досліджень і публікацій. У методі Бокса-Дженкінса стохастична модель будується 
або за вихідним даними С1,С2,...,Сn, або по перетвореними (якщо ряд не є стаціонарним). У за-
гальному випадку рівняння моделі має вигляд 

qtqtttptpttt XXXX    ...... 22112211 ,    (1) 
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-  параметри  авторегресії;  {i}  -  параметри  ковзного  середнього;  εt  - 

«білий шум» з постійною дисперсією. 

                                           
 Шолох М.В., Топчій О.Л., Сергєєва М.П., 2013 
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Обчислювальний процес моделювання динамічного ряду пов’язаний з визначеннями вели-
чин р і q (ідентифікація моделі), оцінювання параметрів моделі {φi} в {θi} і діагностичної пере-
вірки моделі на адекватність. Послідовність обчислювальних процедур при стохастичному мо-
делюванні динамічного ряду наведена на рис. 1. 

Основним  інструментом 
для  ідентифікації  моделі  слу-
жать  автокореляційна  і  час-
тинна  автокореляційна  функ-
ції.  Теоретичні  властивості 
автокореляційної  функції  про-
цесу  конкретного  виду  дозво-
ляє  ідентифікувати  порядок 
ковзного  середнього q. Анало-
гічним  чином  ідентифікується 
порядок авторегресії р виходя-
чи  з  властивостей  частинної 
автокореляційної функції [1-3]. 

Постановка завдання. 
Оцінювання  стохастичної  мо-
делі  здійснюється у два етапи. 
Спочатку знаходимо початкові 
оцінки параметрів  авторегресії 
і  ковзний  середнього  незалеж-
но один від одного. При цьому 
початкові оцінки параметрів Фi 
визначаються  з  рівнянь  Юла-
Уоркера  [4].  Параметри  ковз-
ного  середнього  θ1,θ2,…,θq 
знаходимо за допомогою прос-
тої ітеративної процедури. 

Викладення матеріалу та 
результати.  Початкові  оцінки 
параметрів  стохастичної  моделі 
є  досить  наближеними.  Остато-
чне оцінювання моделі, що при-
водить  до  більш  точного  про-
гнозування,  здійснюється  за до-

помогою мінімізації суми квадратів розбіжностей між реальними членами динамічного ряду і їхніх 
прогнозів, які зроблені на попередньому кроці. Мінімум цієї суми буде визначати «справжні» зна-
чення параметрів моделі. Для змішаної моделі АРКС (р,q) маємо 
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Для знаходження мінімуму функції S розроблено різні методи. У найпростішому випадку 
(р=0; 1 і q=0; 1) мінімум найпростіше знайти графічно, рис. 1.  

Для моделей більш високого порядка можна скористатися алгоритмом Марквардта для не-
лінійного методу найменших квадратів або для однієї з його модифікацій [5-7]. Після того як 
знайдені оцінки параметрів моделі, що забезпечують мінімальні похибки прогнозування (у се-
редньому), рівняння моделі може бути використане для прогнозування. 

Варто мати на увазі, що підібрана модель може виявитися неадекватною реального динамі-
чного ряду. Це обумовлено звичайно неправильною  ідентифікацією порядків моделі р  і q  або не 
стаціонарністю вихідних даних. Останнє знаходиться по поводженню автокореляцій. Якщо автоко-
реляції  мають  тенденцію  зберігати  постійні  значення  (необов’язково  високі),  то  ряд,  який  дослі-
джується не є стаціонарним. У цьому випадку ряд необхідно перетворити, взявши пер-ші різниці, а 

 

Попереднє оцінювання стохастичних моделей прогнозування якісного  компонента 
 

 
Оцінка параметрів авторегресії Фi  
Оцінка параметрів ковзного середнього  Qi 

Початкова оцінка дисперсії залишкових помилок прогнозування по фактичним даним якості 
компонента  

Оцінка стохастичної моделі прогнозування якості 

 
Обчислення суми квадратів залишкових помилок  
Мінімізація суми квадратів залишкових помилок  

Оцінка дисперсії залишкових помилок σε
2 

Діагностична перевірка прогнозування якості 
 

Оцінка авткореляції відхилень прогнозування від фактичних даних  2  

Обчислення статистики  2X  

Порівнювання  2
X  з  2  - розподілом 

 

Прогнозування а допомогою стохастичної моделі 
 
Побудова прогнозуючого рівняння якісного компонента  
Обчислення прогнозування з заданим упередженням  
Визначення точності прогнозування якісного компонента 

Ні  Так 

Ідентифікація стохастичної моделі прогнозування якісних показників рудно ї сировини 
 
 
 

Перетворення ряду і взяття різностей 
Оцінка середнього значення і дисперсії якісних показників  
Оцінка звичайної і приватної автокореляційної функції якості  
Ідентифікація порядку  авторегресії р і ковзаного середнього q  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема побудови стохастичної моделі динамічного ряду 
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за необхідності й різниці більш високого порядку, тобто перейти до нового ряду 
ntCCW ttt ,...,3,2,1  

 .          (3) 

Модель  різницевого  ряду  називається  змішаною  моделлю  авторегресії  проінтегрованого 
ковзного середнього і позначається АРПКС (p,d,q), де d - порядок взяття різниць. 

Як  показують  чисельнні  розрахунки  по  сотнях  динамічних  рядів  якості  рудної  сировини 
для залізистих родовищ Кривбасу, порядки моделей р  і q часто не перевищують 2, а порядок 
взяття різниць d дорівнює 0 або 1. 

 
 

Перевірка адекватності знайденої моделі здійснюється за допомогою діагностичних пере-
вірок, що використовують статистику X2. 

Якщо  діагностична  перевірка  приводить  до  неадекватності  моделі,  необхідно  повторити 
процес оцінювання, змінивши порядок моделі.  

При використанні комп’ютерних технологій для знаходження параметрів моделі процеду-
ра оцінювання може бути спрощена. Враховуючи, що р≤2 і q≤2, можна послідовно оцінити па-
раметри конкуруючих моделей з різними р і q і вибрати ту з них, для якої S [див. (2)] мінімаль-
на. Потім варто здійснювати діагностичну перевірку тільки для цієї моделі. 

Розглянемо декілька конкретних прикладів, що  ілюструють методику послідовних опера-
цій ідентифікації моделей відособлених рядів якості руд і рудної сировини, визначення центро-
ваної постійної стохастичної моделі і розрахунку прогнозних оцінок якості. 

Уявлення про гірничовидобувне виробництво як динамічної  системи  і  облік  залежностей 
між  об'ємно-якісними  показниками  окремих  рівнів  рудопотоків,  пов'язаних  гірничо-
технологічними процесами, дозволяють узагальнити методи прогнозування відособлених (ізо-
льованих) рядів на взаємозалежні. Незважаючи на успішне вирішення теоретичних питань у цій 
області, залишаються ще труднощі практичної реалізації методу. Вони обумовлені складністю 
оцінки параметрів таких багатовимірних моделей та інтерпретації результатів моделювання.  

Однак аналіз використання багатомірних моделей на великому фактичному матеріалі дає 
обнадійливі результати. 

Зупинимося на двох підходах, які доцільно використати для моделювання взаємозалежних 
динамічних рядів. Перший з них пов'язаний  з побудовою адаптивних моделей множинної ре-
гресії, другий - з побудовою дискретних лінійних моделей передаточних функцій, що викори-
стовують ідеї метода Бокса-Дженкінса [4]. 

Побудова  адаптивних  моделей  множинної  регресії  базується  на  припущенні  про  лінійну 
залежність  ряду  {Yt},  що  досліджується  з  рядами  {X1,t},  {X2,t},...,{XM,t},  причому  коефіцієнти 
зв’язку не є постійними. Допустимо, що прогнозування на момент часу t+τ здійснюється за до-
помогою рівняння множинної регресії 

.,...,~
,,,2,2,1,1 tMtMttttt XXXy             (4) 

Коригування вагових коефіцієнтів λi,t можна здійснювати по тому ж правилу, що викорис-
тали в методі адаптивної авторегресії 

tittiti Xk ,,, 2              (i=1,2,…,M) 

де     ttt YY
~

- похибки прогнозування; λ’i,t - старе значення λi,t, що отримане на поперед-

ньому кроці;  


M

i
tiXk

1

2
,2/ коефіцієнт  адаптації; α - параметр адаптації, причому 0<α<2. 

Оптимальне значення α знаходиться так само, як і у методі адаптивної авторегресії в про-
цесі «навчання» моделі. На початковому етапі будується звичайна модель множинної регресії 
методом найменших квадратів. 

Другий підхід до моделювання взаємозалежних динамічних рядів пов’язаний з узагальнен-
ням методу Бокса-Дженкінса для ізольованих рядів. Розглянемо методику побудови таких мо-
делей, обмежуючись для простоти двома взаємозалежними рядами {Xt}  і  {Yt}. Нехай Yt  і Xt  - 
відхилення членів динамічних рядів від деякого рівноважного рівня відповідно на виході і вхо-
ді динамічної системи. 

Запишемо рівняння моделі у вигляді 

sbtsbtbtrtrtt XXXYYY    ...... 11011 ,       (5) 

де δi - «лівосторонні» параметри моделі; ωj - «правобічні» параметри моделі; b - «параметр за-
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тримки». 
Використовуючи поняття оператора зрушення «назад» 

1 tt YBY ;
2

2
 tt YYB ;…, рівняння  (5) 

можна записати у вигляді 
  t

s
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r
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21

,                              (6) 

або в більш компактному виді 
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де введені позначення 
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Функція 
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є передаточною функцією. Враховуючи, що будь-яка динамічна система піддається збурюван-
ням N(t), рівняння моделі (7) повинне бути записано у вигляді 

tbtt NXBY  )(              (9) 

Процедура ідентифікації моделі містить у собі стохастичне моделювання ряду {Xt}, вирів-
нювання  спектрів  обох  рядів,  оцінку  автокореляцій  вирівняного  виходу  і  взаємних  кореляцій 
вирівняних входу і виходу, оцінку функції відгуку на одиничний імпульс і виділення випадко-
вого компонента Nt. У результаті виконання перерахованих розрахунків ідентифікуються пара-
метри b,r і s. 

Вирівнювання спектрів рядів {Xt} і {Yt} здійснюється по формулах 
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1 1 1 1
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де Фi,θi,  - параметри моделі авторегресії ковзного середнього, що отримані в результаті моде-
лювання ряду {Xt}. 

Для перекручених рядів {αt} і {βt} по стандартним формулам знаходяться оцінки автокоре-
ляцій rββ(k) і взаємних кореляцій rαβ(k), а також оцінки функції відгуку на одиничний імпульс 

)(~
~

~
~ kra

a
k 



s

s
  ,           (11) 

де  2~
s  і  2~

s
 
- оцінки дисперсій відповідно βt і αt. Отриманні на цьому етапі оцінки  k

~  статисти-

чно неефективні, але дозволяють ідентифікувати порядок операторів (В) і (В), а також вели-
чину  затримки  В.  Ідентифікація  параметрів  r,  s  і  b  ґрунтується  на  теоретичних  властивостях 

функції відгуку  k
~  у рівнянні моделі (11). 

Після того як ідентифікований порядок моделі, можна відновити випадкову складову мо-
делі Nt за допомогою рівняння 

gtgttott XXXYN    ~...~~
11

        (12) 

і за стандартною методикою побудувати стохастичну модель ряду {Nt}. Якщо при цьому отри-
мана модель має вигляд АРКС (p,q), то модель взаємозалежних рядів може бути записана у ви-
гляді 
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де  q
q BBBB   ...1)( 2

21
;  p

p BBBB  ...1)( 2
21
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Початкові оцінки «лівосторонніх» параметрів моделі передаточної функції δi знаходяться з 
вирішення системи лінійних рівнянь 
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Початкові оцінки «правобічних» параметрів моделі визначаються за допомогою формул 
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Попередні оцінки параметрів δi,ωi,Фk і θt надалі використовуються для одержання прогнозів і 
їхнього порівняння з фактичними даними. Остаточне оцінювання моделі і її діагностична переві-
рка на адекватність здійснюється точно так само, як  і для  ізольованих рядів. При використанні 
комп’ютерних технологій розрахунки здійснюються по тим самим стандартним програмам. 

Доцільно  розглянути  далі  практично  важливе  питання  про  побудову  і  використання  для 
прогнозування так званих агрегованих рядів на підставі динамічних рядів з невеликими інтер-
валами дискретності. 

Дійсно, при розгляді методів прогнозування якісних показників динамічних рядів внутрі-
шня структура ряду і окремого його елемента в увагу не приймалися. Передбачалося, що мето-
ди  застосовні для рядів  з різними  інтервалами дискретності  (зміна, доба  і  т.ін.). Такий підхід 
правомірний, якщо число членів динамічного ряду досить велике, щоб одержати надійні стати-
стичні  оцінки  параметрів  мінливості.  Однак,  для  рядів  з  більшими  інтервалами  дискретності 
(місяць, квартал, рік) і вкрай обмеженим числом спостережень, ця умова не виконується. Вирі-
шення питання може бути знайдено, якщо такі ряди розглядати як агреговані, що утворенні да-
ними рядів меншої дискретності. 

Припустимо,  що  для  динамічного  ряду  {Сt
’}  з  деяким  мінімальним  інтервалом  дискрет-

ності  t0  (наприклад,  зміна, доба) число даних досить велике. Розглянемо завдання визначення 
статистичних характеристик агрегованих рядів {Сn}, що отримані з основного ряду {Сi

’} за до-
помогою перекручення 
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Наприклад, якщо tо дорівнює одній добі, то при m=1 одержимо ряд {Сn} середньонедільних 
значень показника С. 

У найпростішому випадку взаємонезалежних Сi
’ усі характеристики ряду {Сn} знаходять-

ся за допомогою формул класичної математичної статистики 
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 . 

У більш загальному випадку, коли динамічний ряд {Сi
’} є стаціонарним, необхідно знайти 

зв'язок  між  характеристиками  рядів  {Сi
’}  і  {Ck}.  Для  математиного  очікування  маємо 

М(С)=М(С'). Для визначення дисперсії D(C) і автокореляційної функції Кс(l) скористаємося їх-
німи властивостями. Підставляючи (16) у відповідні вирази для дисперсії  і  автокорреляційної 
функції, після перетворень отримаємо 
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Висновки та напрямок подальших досліджень. Отримані теоретичні залежності можуть 
бути використані для побудови агрегованих рядів, якщо відомі характеристики вихідного осно-
вного  ряду.  Викладений підхід  у  значній  мірі  розширює  можливості  методу  прогнозування  в 
рудопотоках. Він дозволяє вірогідно оцінювати контрольовані якісні характеристики на періо-
дах  управління  перевищуючи  оперативні,  істотно  підвищуючи  при  цьому  точність  прогнозу-
вання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ЦМР 
 

Виконано критичний аналіз TIN-методу, що використовується при побудові цифрової моделі рельєфу. Показа-
но, що даний метод є точним, але не для реальної поверхні, а для Багатогранника сторони якого - трикутники, а вер-
шини - точки початкових даних. У результаті, вже на першому етапі моделювання в модель вводиться погрішність, 
яку достатньо важко врахувати і яка впливає на побудову ізоліній і на результати рішення задач на поверхні, напри-
клад, визначення висот точок, площі поверхні, об'єму між поверхнями. У комп'ютерному варіанті, цей метод зобра-
жає ізолінії у вигляді ламаних ліній.  

 

Проблема і її зв'язок з науковими і практичними задачами. Метод побудови цифрової 
моделі  рельєфу  (ЦМР)  по  нерегулярній  сітці  трикутників,  званий  TIN  -  методом  вважається 
найточнішим. Саме він використовується для формування моделі поверхні в таких системах як 
Credo, AutoCAD, Digitals. Проте, метод має ряд  істотних недоліків, що розглядаються нижче, 
які,  насправді,  не  дозволяють  назвати  його  найточнішим  і  оптимальним  методом  побудови 
ЦМР.  

Помилки ЦМР впливають на побудову горизонталей і на результати рішення задач на по-
верхні, наприклад, визначення висот точок, площі поверхні, об'єму між поверхнями. Тому,  за 
інших рівних  умов,  слід вибирати  таку  ЦМР,  яка дозволить  максимально  зменшити  помилки 
при її побудові.  

Система  Surfer  володіє  практично  нескінченною  безліччю  методів  побудови  ЦМР,  серед 
яких можна вибрати оптимальний. Для прискорення процедури відшукання оптимальної ЦМР 
пропонується програма Criterij на мові Visual Basic для Excel, дозволяюча розрахувати екстре-
мальні ухили в регулярній сітці поверхні і критерій оптимальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний момент розрізняють два способи по-
будови ЦМР [1, с. 4], а саме: по нерегулярній сітці точок з висотами; по регулярній сітці точок з 
висотами.  

У деяких публікаціях додають ще третій спосіб [2, с. 52]: векторизація побудованих ізолі-
ній на сканованій паперовій карті. Проте, слід визнати, що векторизація горизонталей - це лише 
перший  етап  побудови  ЦМР,  далі  виконується  процес  безпосереднього  створіння  моделі,  яка 
може бути отримана або по нерегулярній сітці трикутників (спосіб № 1), або по регулярній сіт-
ці прямокутників (спосіб № 2). 

У першому способі початкові точки поверхні з'єднуються відрізками прямих так, щоб ви-
йшла мережа непересічних трикутників, званих TIN (Triangulation Irregular Network). Є декілька 
способів розбиття поверхні на непересічні трикутники, один з них, званий тріангуляцією Дело-
не  [3,  с.  8],  використовується  для  побудови  моделей  поверхні  в  системі  AutoCAD  Land 
Development Desktop (рис. 1).  

Рис. 1. Тріангуляція, що використовується для побудови моделі по-
верхні 

 

Як зазначається в [4, с. 124] TIN - метод є точним. 
Постановка задачі і викладення основного матеріа-

лу дослідження. Поза сумнівом, TIN–метод є точним, але 
не  для  реальної  поверхні  (рис.  2а),  а  для  многогранника, 
побудованого  по  точках  початкових  даних,  кожна  грань 
якого - трикутник (рис. 2б). 
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а      б 

 
Рис. 2. Заміна реальної поверхні а на многогранник б під час реалізації TIN - методу 

 

У результаті, вже на першому етапі моделювання в модель вводиться погрішність, яку до-
статньо важко врахувати і яка впливає на побудову ізоліній (рис. 3а,б) і на результати рішення 
задач на поверхні, наприклад, визначення висот точок, площі поверхні, об'єму між поверхнями. 

При побудові ізоліній TIN-методом використовується лінійна інтерполяція. Проте, мабуть, 
не  існує таких поверхонь,  за винятком Плато Гіза,  висоти точок яких  змінювалися б лінійно. 
Історично,  лінійна  інтерполяція  використовувалася  топографами  при  побудові  горизонталей 
саме тому, що нелінійна інтерполяція вимагала набагато більшого об'єму обчислень. Більш то-
го, при використовуванні палетки, дозволяючої виконувати лінійну інтерполяцію графічно, ні-
яких обчислень для побудови горизонталей не вимагалося. Далі, по отриманих лінійною інтер-
поляцією точках, топограф, використовуючи досвід і інтуїцію, будував плавні ізолінії. Комп'ю-
тер, між двома точками, знайденими за допомогою лінійної інтерполяції, будує відрізки прямих 
ліній.  У  результаті,  в  комп'ютерному  варіанті,  цей  метод дає  ізолінії  у  вигляді  ламаних  ліній 
(рис. 3б).  

    
Рис. 3. Ізолінії, побудовані методом Крайгинга а в системі Surfer по регулярній сітці і TIN- методом б  

у системі AutoCAD Land Development Desktop 
 

Системи, які використовують TIN–метод для побудови поверхонь, мають процедуру згла-
джування ізоліній. Проте, ця процедура має істотний недолік, ізолінії можуть перетинатися. На 
рис.  4  показаний  результат  згладжування  ізоліній  в  системі  AutoCAD  Land  Development 
Desktop. Одна з ізоліній, показана переривистою лінією на рис. 4а, двічі самоперетинається. На 
рис. 4б сусідні ізолінії перетинаються.  

а       б 

            
Рис. 4. Фрагменти згладжених ізоліній: а - ізолінія, яка самоперетинається, б – перетин сусідніх ізоліній  

(показані переривистими лініями) 
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Отже, згладжування вже існуючих ізоліній додає ще одну погрішність в модель, величина 
якої може перевищувати висоту перетину рельєфу. Можна зробити висновок, що точність TIN-
методу сильно перебільшено. 

Ще одна перевага TIN- методу, описана в [1, с. 4] - менший, в порівнянні з іншими метода-
ми об'єм пам'яті, необхідний для збереження моделі, при перевірці, виявився не зовсім відпо-
відним дійсності. Сітковий файл, побудований за допомогою системи Surfer, що використову-
ється для побудови ізоліній на рис. 3а, має розмір 64 кб. Проект, створений системою AutoCAD 
Land Development Desktop для побудови моделі поверхні, представленою ізолініями на рис. 3б і 
4, має розмір 1 мб. 

Другий  спосіб  побудови  ЦМР  по  регулярній  мережі  називається  методом  DEM  (Digital 
Elevation Model). Слід помітити, що, більшість джерел, описує його як метод, що будує растро-
ві моделі ЦМР [1, с. 4; 2, с. 52]. Ця помилка зв'язана, мабуть, з тим фактом, що спочатку моделі 
DEM створювалися по сканованих космічних і аерофотознімках. Проте, регулярна мережа мо-
же бути використана не тільки для побудови растрових, але, також і для побудови векторних 
моделей. Система Surfer [5, с. 70] пропонує для побудови векторних моделей поверхні практи-
чно нескінченну кількість різноманітних варіантів. Один від одного вони відрізняються як ме-
тодами інтерполяції висот в точках мережі, так і параметрами, що задаються в межах одного мето-
ду. Серед всієї безлічі варіантів побудови ЦМР, пропонованих системою Surfer, немає якнайкращо-
го. Очевидно, для одних поверхонь якнайкращим буде один варіант побудови ЦМР, для  інших  - 
інший. Щоб підібрати якнайкращий варіант, в [6, с. 1] була запропонована методика вибору опти-
мальної ЦМР. Згідно цій методиці, процес вибору оптимальної ЦМР розділено на два етапи.  

На першому етапі зі всієї множини ЦМР, побудованих у системі Surfer, вибираються ті, СКП 
яких у точках початкових даних не перевищує СКП визначення початкових даних. На другому ета-
пі з множини моделей, що залишилася, вибирається та, яка задовольняє екстремальній умові 
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У формулі (1) Е - критерій вибору сіткового файлу, який враховує максимальний по абсо-
лютній величині ухил поверхні uo, S -  площа області в горизонтальній площині, для якої ство-
рюється модель. Для розрахунку величини uo в системі Surfer є процедура, звана Оператор гра-
дієнта (Gradient Operator), дозволяюча обчислити величину 
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Оскільки обчислення виконуються в точках регулярної сітки, формула (2) замінюється сіт-
ковою формулою [7, с. 27] 
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Схему розташування точок сітки залежно від i,j подано на рис. 5. 

 
Рис. 5. Схема розташування точок сітки в залежності від i,j  

 

Для обчислення інтеграла (1) можна скористатися кубатурною формулою Сімпсона, а саме 
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[8, с. 99] 
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де i,j  - коефіцієнти, які є елементами наступної матриці 
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У формулі (4), де 2I,2J - максимальні значення індексів i,j, а саме 
Ii 20  ,     Jj 20  .           (5) 

У системі Surfer є дві команди, які дозволяють обчислити визначений інтеграл деякої фун-
кції. Перша команда, Volume з меню Grid обчислює об'єм між поверхнею, яка визначається фу-
нкцією під знаком інтегралу, і площиною X,Y. Друга команда Calculus з меню Grid з варіантом 
списку Grid-to-Grid Operation: Differential and  Integral Operator  (опція  Integrated Volume) ство-
рює сітковий файл в кожній точці якого визначається подвійний інтеграл від початкової точки 
сітки до будь-якої довільної точки. У кінцевій точці сітки дається повне значення інтеграла від 
початкової до кінцевої точки. 

Отже, використовуючи команди системи Surfer, можна, застосовуючи методику, описану в 
[6, с. 2], знайти оптимальну ЦМР для довільного набору точок початкових даних. 

Ця методика має один недолік: її реалізація вимагає багато комп'ютерного часу. Щоб зме-
ншити час визначення критерію E була створена програма Criterij на мові Visual Basic для сис-
теми  Excel,  дозволяюча  по  сітці  точок  з  висотами  розрахувати  в  цих  точках  екстремальний 
ухил, а потім визначити величину критерію E.  

Необхідно відзначити, що в системі Surfer при розрахунку величини uo  граничні точки 
відкидаються, оскільки для них неможливо використовувати сіткову формулу  (3). У програмі 
Criterij ці величини не відкидаються. Для розрахунку похідних у цих точках замість централь-
них похідних, у формулі (3), використовуються або ліві, або праві похідні. Наприклад, у почат-
ковій точці використовуються праві похідні, а саме 
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У кінцевій точці, навпаки застосовуються ліві похідні 
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При обчисленні величини uo в точках лівої межі для визначення похідної Z по X викори-
стовується формула правої похідної, а Z по Y - центральної похідної, а саме 
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Аналогічно визначаються значення величини uo в інших точках межі. У результаті зна-
чення критерію обчислюються за допомогою програми Criterij точніше, ніж за допомогою ко-
манд системи Surfer.  

У табл. 1 представлено чисельні значення критерію Е, визначені для двох ЦМР за допомо-
гою програми Criterij і з використанням команди Volume системи Surfer. 
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Таблиця 1 
 

Метод визначення ЦМР 
Критерій Е (%), визначений 

СКП (м) 
за допомогою програми Criterij  у системі Surfer 

TIN  1,686  1,645  0,46 
Крайгинга  (варіаграммна  модель 
«Кубічні сплайни») 

1,347  1,326  1,35 

 
 
 

Як  і  передбачалося,  величина  критерію,  визначена  в  системі  Surfer,  виявилася  менше  на 
0,2-0,4 (%) тієї ж величини, визначеної за програмою Criterij, що пов'язано з примусовим обну-
лінням значень функції uo в точках межі області. СКП ЦМР, розрахованої методом Крайгинга 
на порядок вище СКП ЦМР, визначеної по методу TIN. Проте, якщо врахувати, що максималь-
но допустима СКП для ЦМР з висотою перетину рельєфу 5 м рівна 2,08 м [6, с. 3], метод Край-
гинга можна вважати більш переважним.  

Висновки. Якщо для вибору оптимальної ЦМР, не зупинятися на одному TIN-методі, а ви-
користовувати всі можливі варіанти, пропоновані системою Surfer, програма Criterij дозволить 
прискорити процес її відшукання. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМЫШ-БУРУНСКОГО ЖРК 

Приведены  исследования  прочности  и  долговечности  железобетонных  конструкций  в  условиях  воздействия 
агрессивной среды. 

Как показали результаты обследования железобетонных конструкций корпуса измельчения 
известняка  Камыш-Бурунского  ЖРК,  вспомогательные  балки  и  колонны  подвала  и  первого 
этажа, вследствие совместного воздействия на них вибраций и агрессивной среды находятся в 
аварийном состоянии и нуждаются в немедленном усилении.  

Анализ литературных источников показал, что наиболее эффективным способом усиления 
балок перекрытия является усиление с помощью горизонтальной предварительно-напряженной 
добавочной арматуры (рис. 1). 

В результате установки дополнительной арматуры с предварительным ее натяжением ме-
няется наряженно-деформированное состояние усиливаемой балки. 

                                           
 Настич О.Б., Слипич А.А., Хворост В.В., 2013 

http://www.uni.torun.pl/
http://infokosmo.ru/
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Рис. 1.  Схема  усиления  жезелобетонной  балки  дополнитель-
ной предварительно-напряженной арматурой: 1  - усиливаемая бал-
ка;  2  -  существующая  арматура;  3  -  коротыш;  4  -  дополнительная 
арматура; 5 - болт с гайкой; 6 - упорные пластины 

 

Предварительное  напряжение  надежно  и  своевре-
менно включает дополнительную арматуру в работу и 
балка  в дальнейшем  может  рассматриваться  как желе-
зобетонная  изгибаемая  конструкция  с  увеличенной 
площадью  арматуры  и  с  изменившейся  рабочей  высо-
той. 

При  установке  дополнительной  горизонтальной 
арматуры защитный слой бетона необходимо отбить на 
небольшом участке 0,1-0,2 м в приопорной зоне на рас-
стоянии  0,8-1  м  от  опоры,  т.е.  там,  где  напряжения  в 
продольной арматуре незначительны. 

К  обнаженной  рабочей  арматуре  должны  быть 
приварены коротыши из арматуры класса А-I Ø20 мм. 
При этом необходимо не нарушать стержни поперечно-
го  армирования.  К  коротышам  в  последующем  прива-

риваются арматурные стержни усиления. 
Для предохранения арматуры усиливаемой балки от выпучивания под действием момента, 

возникающего при натяжении стержней усиления, необходимо устанавливать наружные пред-
варительно-напряженные хомуты. 

Предварительное напряжение стержней усиления для уменьшения существующего прогиба 
балки и большего закрытия трещин нужно принимать равным 0,8 Rs. Оно должно обеспечить 
своевременное включение в работу элементов усиления и их полное использование. 

Если проводить усиление при помощи горизонтальных дополнительных стержней, напрягаемых 
электротермическим способом, прежде всего следует определить необходимое их удлинение 

nрпол lll   ,            (1) 

где  lp=(0,8Rsl/Ea)=0,39  см  расчетное  удлинение  стержня,  нужное  для  получения  требуемого 
предварительного напряжения; ∆ln - удлинение стержня, компенсирующее потери напряжения, 
ориентировочно принимается равной 20 % от ∆lp ; Rs - расчетное сопротивление арматуры А-III, 
равно 36,5 кН/см2;  l - длина стержня усиления, равна 300 см; Ea -модуль упругости арматуры, 
2,26∙104 кН/см2. 

Тогда ∆lnол =1,2∙0,39 см = 0,47. Зная необходимое удлинение стержней усиления определя-
ем температуру их нагрева 
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,          (2) 

где t=120∙10-7- температурный коэффициент расширения стали; ∆t=tкон-tнач требуемая величина нагрева. 
Как показали расчеты, в нашем случае для получения удлинения, которое обеспечит мини-

мальное предварительное напряжение в стержнях усиления, изготовленных из арматурной ста-
ли класса А-III с учетом 20% потерь, необходимая температура нагрева в этом случае опреде-
ляется просто, так как при смачивании нагреваемого стержня вода на нем закипает. 

После  закрепления  на  балке  анкерных  устройств  стержень  усиления  необходимо  устано-
вить в проектном положении при помощи временных подвесок, количество которых выбирают 
таким  образом,  чтобы  исключалось  провисание  стержня  прямолинейным.  Один  конец  его 
необходимо надежно приварить к анкерному устройству, в второй остается свободным. 

После  этого  стержень  необходимо  включить  в  электрическую  цепь  и  нагреть  до  расчетной 
температуры, а свободный конец прижать к анкерному устройству и приварить. Со времени сварки 
и до полного остывания шва должна поддерживаться постоянная расчетная температура.  

Отметим, что если к концу стержня заранее приварить упорную шайбу, а в анкере преду-
смотрены  упоры,  то  послу  нагрева  можно  зафиксировать  полученное  удлинение  вилочной 
шайбой, толщина которой равна требуемому удлинению стержня и которую устанавливают на 
стержень между шайбой и упором на анкере. 
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При отсутствии электротрансформаторов необходимой мощности предварительное напря-
жение в стержнях усиления можно выполнить термомеханическим способом. Для этого к кон-
цам стержней усиления привариваются натяжные болты с гайками. Стержни с одной стороны 
привариваются к анкеру, а свободные концы с болтами закладывают между упорами противо-
положного  анкера.  Подтягиванием  гаек  ликвидируются  лифты  и  обжимаются  анкеры.  После 
этого  стержни натягиваются болтами,  а для обеспечения натяжения их подогревают бензоре-
зом, что дает возможность вручную завинтить гайку болта на требуемое расстояние. 

Анкерное устройство может быть выполнено таким образом, что после натяжения удлине-
ние  в  стержне фиксируется  шайбой,  как  при  электротермическом  методе,  а  болт  может  быть 
отрезан и использован вторично. 

Подогрев стержня бензорезом желательно вести на коротком участке. Минимальную длину 
нагрева определить по формуле, см 

6,145722,1 1 







 l
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Lн s ,           (3) 

где Lн - минимальная длина участка нагрева; l=300 см - длина стержня; s=29,2 кН - требуемое 
преднапряжение; А=4,52 см2  - площадь поперечного сечения стержня; Р=0,5 кН- сила натяже-
ния гайки, которую можно создать гаечным ключом. 

При  создании  предварительного  напряжения  необходимо  учитывать,  что  температура 
нагрева стержня не должна превышать 400 С. Нагревание необходимо производить равномер-
но по всей длине участка. Достижение требуемого удлинения стержня с учетом потерь необхо-
димо определять по числу полных оборотов натяжной гайки. 

Необходимо отметить, что при усилении конструкций требуется максимально ограничить 
нарушение их целостности. При обрыве арматуры и приварке коротышей к существующей ар-
матуре нельзя допускать одновременный перегрев более чем одного стержня рабочей арматуры 
в существующем элементе. Сварку следует осуществлять электродами Э-42 и Э-42А. Болты для 
натяжения дополнительных арматурных стержней лучше всего выполнить из стали марки ВСт3 
кп.  Диаметр  болтов  должен  быть  на  4-6  мм  больше  диаметра  арматурного  стержня.  Высота 
натяжных гаек должна составлять 1,5-2 диаметра болта. Гайки, шайбы, прокладки должны быть 
изготовлены из твердых сталей для предотвращения их сминания. 

Дополнительную предварительно-напряженную арматуру усиления необходимо приварить 
на расстоянии 0,8-1,0 мм от опор. В месте приварки нужно поставить наружный предваритель-
но-напряженный  хомут  диаметром  10  мм  (см.  рис.  1).  Нагревать  стержни  удобно  сварочным 
трансформатором СТЭ-34 мощностью 30 кВт. 

В  результате  обследования  корпуса  измельчения  известняка  были  также  обнаружены  ко-
лонны каркаса, консоли которых находятся в аварийном состоянии и нуждаются в немедлен-
ном усилении. Как известно, наиболее эффективно удаление коротких консолей можно осуще-
ствить с помощью наклонных преднапряженных тяжей.  

На  рис.  2  и  3  изображены  рекомендуемые  конструкции  усиления  для  одноконсольной  и 
двухконсольной колонн. 

   
 

Рис. 2. Схема усиления одноконсольной колонны взаимно-
стягивающимися тяжами: 1  - усиливаемая консоль; 2  - ри-
гель;  3  -  верхняя  короткая  обойма  из  уголков;  4  -  нижний 
упор;  5  -  горизонтальная  обойма  из  уголков;  4  -  нижний 
упор; 5 - горизонтальный окаймляющий хомут; 6 - взамино-
стягивающиеся тяжи; 7 - тяжной хомут; 8 - сварка 

Рис. 3.  Схема  усиления  двухконсольной  колонны 
взаимно-стягивающимися  тяжами:  1  -  усиливаемая 
консоль; 2  - ригель; 3  - верхняя короткая обойма из 
уголков;  4  -  нижний  упор;  5  -  горизонтальный 
окаймляющий  хомут;  6  -  взаимно-стягивающиеся 
тяжи; 7 - стяжной хомут; 8 - сварка 
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Предварительное напряжение тяжей необходимо производить их взаимным стягиванием с 
помощью  специальных  захватов.  Захваты  рекомендуется  изготавливать  из  стали  марки  Вст 3 
кп. Гайки должны быть изготовлены из твердых сталей для предотвращения их сминания.  

В связи с тем, что металлические конструкции усиления обладают меньшей стойкостью к 
коррозионному  разрушению,  чем  железобетонные  конструкции,  то  они  обязательно  должны 
быть защищены от воздействия агрессивной среды. 

Наиболее простым и эффективным способом защиты от коррозии преднапряженных гори-
зонтальных затяжек является устройство защитного слоя бетона. 

Для повышения сцепления свежеуложенного бетона со старым рекомендуется производить 
обмазку спрягаемых поверхностей на существующих конструкциях эпоксидной смолой Э-40. 

Рис. 4.  Схема  торкретирования:  1  -  компрессор;  2 -  воздухоочисти-
тель; 3 - шланги; 4 - цемент-пушка; 5 - материал; 6 - расходный бак воды; 7 
- сопло; 8 - отштекатуриваемая поверхность 

 

При  торкретировании  (рис.  4)  необходимо  учитывать, 
что число слоев зависит от общей толщины наносимого рас-
твора: при помощи наносимого слоя до 15 мм - один слой; от 
16 до 20 мм - два слоя; от 21 до 40 мм - три слоя.  

В  раствор  целесообразно  добавлять  вещества,  повышающие  его  плотность  и  гидрофоб-
ность  (алюминат  или  абиетат  кальция,  жидкое  стекло,  сульфатно-спиртовую  барду,  азотно-
кислый кальций).  

Сопло  торкрет-аппарата  должно  располагаться  на  расстоянии  1-1,2  м  от  торкретируемой 
поверхности, нанесение слоев торкрета необходимо производить с перерывами, чтобы под дей-
ствием  свежей  струи  не  разрушался  предыдущий  слой  и  обеспечивалась  монолитность  всего 
перекрытия. 

Ранее уже отмечалось, что на железобетонные конструкции корпуса измельчения действу-
ют вибрационные нагрузки. Как известно, их воздействие может повлиять на сроки схватыва-
ния, на рост прочности восстанавливаемого защитного слоя и на прочность его сцепления с ар-
матурой и старым бетоном.  

Однако исследования, проведенные в Донецком Промстройпроекте показали, что даже вибрация 
с амплитудой колебаний до 0,1 мм и частотой 22 Гц не оказывает заметного влияния на сроки схва-
тывания и прочность бетона. В данном случае параметры вибраций значительно меньше. 

Рассмотрим теперь существующие в настоящее время составы для восстановления защит-
ного слоя бетона. Отметим, что такой защитный слой должен обладать следующими свойства-
ми: плотностью, предотвращающей проникновение агрессивной среды к металлу конструкций, 
высокой стойкостью по отношению к агрессивной среде; величиной водородного показателя в 
пределах 12-14; высокой прочностью сцепления с металлом; высокой деформативностью. 

Наиболее  полно  удовлетворяют  указанные  выше  требования  шлакощелочные  вяжущие  и 
бетоны на их основе. 

Данные вяжущие представляют собой композиционный материал, получаемый при тверде-
нии смеси молотого доменного гранулированного шлака и щелочного компонента, в качестве 
которого могут быть использованы: кальцинированная сода, каустическая сода, жидкое стекло 
и другие вещества, представляющие собой натриевую и калиевую соль слабой кислоты. 

Камень  затвердевшего  шлакощелочного  вяжущего  обладает  прочностью  при  сжатии  до 
80 МПа,  прочностью  на  растяжение  до  10  МПа.  Кроме  того,  щелочные  вяжущие  в  10-15  раз 
дешевле традиционных защитных лакокрасочных покрытий. В камне затвердевшего шлакоще-
лочного вяжущего на всем протяжении его твердения сохраняется высокое значение водород-
ного показателя pH (свыше 12,5). 

В 1988 г. сотрудниками отраслевой лаборатории ОНИЛ КГРИ при ПО «Южруда» Шишки-
ным А.А. и Новиковым И.В. были разработаны рекомендации по защите железобетонных кон-
струкций работающих в условиях воздействия на них агрессивной жидкой среды. 

В соответствии с рекомендациями состав защитного покрытия выбирается исходя из нали-
чия материалов. Ниже приведены равноценные составы защитного шлако-шламового покрытия 
для конструкций работающих в условиях жидких агрессивных сред. 

Состав I 
грунтовочный слой из вяжущего толщиной не менее 10 мм (В/В = 0,35); 
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основной слой из раствора состава 1:1 (вяжущее-песок) толщиной не менее 30 мм (В/В = 0,4). 
Состав II 
слой вяжущего не менее 30 мм (В/В = 0,35); 
песчаная посыпка по свежеуложенному вяжущему; 
покрытие нефтебитумом, кузбасслаком, смесью 1:1 кузбасслака и лака ХСЛ. 
В качестве материалов для защитных покрытий рекомендуется использовать основные ма-

териалы: 
молотый доменный гранулированный шлак (удельная поверхность 200-250 м2/кг, 43-69%); 
натриевое жидкое стекло (силикатный модуль 2,5-2,8, 30-31%); 
молотые шлаки обогащения железных руд (удельная поверхность 150-250 м2/кг, 12-40 %); 
дополнительные материалы: 
кварцевый песок; 
каменоугольный лак; 
битумный лак БТ-783; 
перхлорвиниловый лак (ХСЛ); 
нефтебитум БН-У. 

При  отсутствии  торкрет-аппарата  нанесение  защитного  покрытия  на  конструкции  может 

быть произведено оштукатуриванием в предварительно установленную опалубку. При произ-

водстве  работ  следует  учитывать,  что  время  начала  схватывания  шлакошламового  вяжущего 

составляет 20-30 мин. 

Отметим,  что  кроме  рекомендуемого  состава  имеется  еще  много  равноценных  составов, 

способных  надежно  защитить  конструкции  усиления  и  существующую  арматуру  от  воздей-

ствия агрессивной среды (рис. 5-9). Любой из этих составов может быть использован в настоя-

щем случае. 

                  
 

 

Изложенный способ защиты конструкций усиления от воздействия агрессивной среды до-
полнительных  стержней  усиления  нецелесообразен  для  создания  защитных  покрытий  кон-
струкций усиления колонн. В этом случае наиболее простым и эффективным способом защиты 
являются лакокрасочные покрытия. 

Рис. 5.  Отштукатуривание  плотным  це-
ментно-песчаным  раствором:  1  -  восста-
навливаемая  конструкция;  2  -  рабочая 
арматура  восстанавливаемой  конструк-
ции,  очищенная  от  продуктов  коррозии 
при помощи зубила и стальных щеток; 3 - 
расчищенная  поверхность  конструкции 
до  бетона  с  рН≥12  и  увлажненная;  4  - 
покрытие  очищенной  арматуры  казеино-
вым  клеем  с  замедлителем  коррозии 
(состав  покрытия  в  частях  по  массе: 
портландцемент-100,  казеиновый  клей-5, 
нитрат натрия-10, из плотного цементно-
песчаного  раствора  состава  I:  2,5-
1:3,наносимый  в  виде  штукатурки;  6  - 
стержень  дополнительный  преднапря-
женной арматуры 

Рис. 6.  Отштукатуривание  цемент-
но-песчаным  раствором  с  нанесением 
лакокрасочного покрытия: 1  - восстанав-
ливаемая конструкция; 2  - рабочая арма-
тура  восстанавливаемой  конструкции, 
очищенная  от  продуктов  коррозии;  3  - 
расчищенная  поверхность  конструкции 
до  бетона  с  рН≥12  и  увлажненная;  4-
восстановленный  защитный  слой  из  це-
ментно-песчаного раствора состава 1:2; 5 
-  трещиностойкое  лакокрасочное  покры-
тие;  6  -  стержень  дополнительной  пред-
напряженной арматуры 
 

Рис. 7. Обетонирование цементным 
раствором:  1-  восстанавливаемая  кон-
струкция;  2-рабочая  арматура  восстанав-
ливаемой  конструкции,  очищенная  от 
продуктов  коррозии;  3-расчищенная 
поверхность  конструкции  до  бетона  с 
рН≥12  и  увлажненная;  4-
восстановленный  защитный  слой  из  бе-
тона,  имеющего  прочность  не  ниже 
прочности  бетона  восстанавливаемой 
конструкции,  наносимый  бетонировани-
ем  или  торкретированием;  5-  стержень 
дополнительной  преднапряженной  арма-
туры 
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Рис. 8.  Торкретирование  плотным  цементно-песчаным 
раствором: 1 - восстанавливаемая конструкция; 2 - рабо-
чая  арматура  восстанавливаемой  конструкции,  очищен-
ная от продуктов коррозии, при помощи пескоструйного 
аппарата стальных щеток или скребков; 3 - расчищенная 
поверхность  конструкции  до  бетона  с  рН≥12  и  увлаж-
ненная; 4-арматурная сетка из проволоки диаметром 2-3 
мм  с  ячейкой  5050  мм,приваренная  к  арматуре;  5-
восстановленный защитный слой из плотного цементно-
песчаного раствора состава 1:1 или 1:1,5 на портландце-
менте марки не ниже 400, наносимый торкретированием; 
6-стержень дополнительной преднапряженной арматуры 

Рис. 9.  Обетонирование  цементным  бетоном:  1  - 
восстанавливаемая  конструкция;  2  -  рабочая  арматура 
восстанавливаемой  конструкции,  очищенная  от  продук-
тов коррозии; 3  - накладки из арматурной стали, прива-
ренные к рабочей арматуре для компенсации прокорро-
дировавшей ее части; 4 - расчищенная поверхность кон-
струкции  до  бетона  с  рН≥12,  увлажненная  и  покрытая 
слоем цементно-песчаного раствора состава 1:2; 5 - вос-
становленный (через 1,5 часа после нанесения слоя рас-
твора) защитный слой бетона, наносимый бетонировани-
ем или торкретированием; 6 - стержень дополнительной 
преднапряженной арматуры 
 

В  соответствии  с  требованиями  СНиП  2.03.  II-85  при  эксплуатации  металлических  кон-

струкций внутри неотапливаемых зданий с влажным режимом, что соответствует данному слу-

чаю, рекомендуется применять следующие группы лакокрасочных покрытий: 

пенополиуретановые эмали (УР-175);   

перхлорвиниловые эмали (ХВ-1100, ХВ-124 по грунтовке ХС-010 ХС-068); 

эпоксидные эмали (ЭП-140 по грунтовкам ЛК-070, АК-069, ЭП-09Т). 

В  соответствии  с  требованиями  СНиП  2.03. 11-85  при  эксплуатации  металлических  кон-

струкций внутри неотапливаемых зданий с влажным режимом, что соответствует нашему слу-

чаю, рекомендуется применять следующие группы лакокрасочных покрытий: 

пенополиуретановые эмали (УР-175);   

перхлорвиниловые эмали (ХВ-1100, ХВ-124 по грунтовке ХС-010 ХС-068); 

эпоксидные эмали (ЭП-140 по грунтовкам ЛК-070, АК-069, ЭП-09Т). 

Известно, что лакокрасочное покрытие может обеспечить высокое качество защиты лишь в 

том случае,  если обеспечивается надлежащая подготовка  защищаемого металла. Ниже приве-

дена рекомендуемая методика нанесения антикоррозионного лакокрасочного покрытия на эле-

менты стальных конструкций усиления колонн: 
конструкции подвергаются пескоструйной очистке, а затем грунтуются; 
поверхности  элементов  конструкций  усиления,  недоступные  для  окраски  после  сборки, 

должны полностью зачищаться до сборки; 
места  монтажной  сварки,  а  также  поврежденные при  монтаже  покрытия  и  грунт  должны 

восстанавливаться на месте; 
окончательная окраска конструкций усиления производиться после их монтажа. 
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ЙМОВІРНІСНІЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

Наведено аналіз діючих норм розрахунку з точки зору надійності конструкцій масового застосування. Проведе-
но обробку даних, зроблено висновки. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Будь-яка будівельна 
конструкція та будівля має об’єктивну ймовірність відмови. Найбільш важкою відмовою є руй-
нування  конструкції.  З’ясування  ступеню  такої  загрози  є  важливою соціальною  та  технічною 
задачею, нормований розв’язок якої на теперішній час відсутній. У той же час її розв’язок до-
зволив би чисельно обґрунтувати безпечну експлуатацію будівель як на стадії проектування та 
експертизи проекту, так і на стадії їх експлуатації.  

Доведено [1], що надійність будівель в процесі експлуатації зменшується значно інтенсив-
ніше,  ніж  це  передбачалося  проектувальниками. Така  ситуація  зумовлена  непроектними  умо-
вами фактичної експлуатації будівель, а також непередбачуваними випадковими впливами, що 
призводить до  інтенсивного накопичення ушкоджень в конструкціях. Для попередження руй-
нування конструкцій та аварій потрібно володіти інформацією про їх рівень залишкової несучої 
здатності та надійності. 

Аналіз досліджень і публікацій. На теперішній час прогноз залишкового строку експлуа-
тації  будівель  та  споруд  або  окремих  їх  частин  виконується  у  припущенні  нормального  або 
експонентного  законів  розподілу  часу  до  відмови.  Це  приводить  до  помилкових  результатів 
розрахунку залишкового ресурсу конструкції.  

Несуча здатність, в більшості випадків, визначається розрахунковим методом на основі ре-
зультатів дискретних випробувань матеріалів конструкцій та уточнення впливів, але як прави-
ло, без уточнення розрахункових схем. Визначення механічних характеристик матеріалів конс-
трукцій дискретними або іншими методами передбачає певні труднощі, а наступне їх викорис-
тання в умовних розрахункових схемах призводить до помилкових результатів та невизначено-
сті. Інтегральні методи неруйнівних випробувань конструкцій не отримали потрібного розвит-
ку,  а  руйнівні  випробування  доцільні  лише  на  стадії  дослідження  нових  видів  матеріалів  та 
конструкцій [2].   

На теперішній час для конструкцій, що експлуатуються не створено норм розрахунку, ана-
логічних  ДБН  або  СНиП.  ДБН  В.1.2-14-2009,  який  повинен  був  внести  ясність  в  розрахунок 
таких конструкцій, згідно пункту 8, передбачає ймовірнісний розрахунок надійності додатково 
до нормативних проектних розрахунків  за методом граничних станів лише для унікальних та 
особливо відповідальних конструкцій.  

Розрахунок будівель, які експлуатуються, проводять як для нових конструкцій, що не від-
повідає дійсності. У свою чергу розрахунок нових конструкцій повинен проводиться згідно ви-
мог ДБН В.2.6-98:2009. Останній, багато в чому, наслідує попередній нормативний документ 
СНиП 2.03.01-84* (залишається справедливою гіпотеза плоских перерізів, в основі розрахунку 
лежить метод граничних станів, мінливість фізичних характеристик регулюється за допомогою 
відповідних коефіцієнтів). У зв’язку з цим недоліки попереднього нормативного документа пе-
редалися, спадково, існуючому [3].    

Норми  проектування  будівельних  конструкцій  враховують  ймовірнісний  характер  наван-
таження та несучої здатності конструкцій тільки в частині обробки вихідних даних. Метод гра-
ничних станів є напівімовірнісним і надійність конструкцій при проектуванні забезпечується на 
основі використання частних коефіцієнтів запасу, величини яких не мають достатньої теорети-
чного та експериментального підгрунтя [4].      

Розрахунок будівельних конструкцій, який відповідав би їх реальній поведінці під час екс-
плуатації,  повинен  в  повній  мірі  базуватися  на  теорії  надійності,  заснованій  на  ймовірнісних 
методах. Останні дозволяють дати більш об’єктивну оцінку конструкції про  її придатність до 
нормальної  експлуатації.  Ці  методи  дозволяють  більш  вірно  відобразити  випадкову  природу 
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основних розрахункових величин та взаємозв’язок між зовнішніми впливами та міцністю конс-
трукції. Ймовірнісний підхід зумовлено тим, що всі міцнісні, геометричні та деформаційні ха-
рактеристики конструкцій, а також усі впливи на них представляють собою випадкові величини 
або випадкові процеси.  

Отже, одним з чинників, який повинен забезпечити надійну роботу конструкції, є викорис-
тання коефіцієнтів надійності. Вперше статистична природа коефіцієнту надійності була пока-
зана в опублікованій в 1926 р. роботі Майєра, в якій автор замість розрахунку за допустимими 
напруженнями запропонував для вибору величин параметрів, що вводяться в розрахунок, вико-
ристовувати методи теорії ймовірності.  Загальні принципові питання  застосування ймовірніс-
них методів до аналізу надійності споруд отримали розвиток у дослідженнях В.В. Болотіна, А.Р. 
Ржаніціна. Суттєвий внесок в удосконалення методів розрахунку надійності конструкцій та обґрун-
тування  процедур  нормування  розрахункових  параметрів  внесли  дослідження  А.Я.  Дрівінга,  Б.І. 
Сннарскіса, Ю.Д. Сухова, С.А. Тимашева, В.П. Чиркова, А.П. Кудзиса, А.С. Личева та ін.  

Положення  сучасних  норм  розрахунку  не  мають  загальної  теоретичної  бази.  У  зв’язку  з 
цим можуть виникати парадоксальні ситуації, коли надійність споруд одного й того ж призна-
чення, виконаних з різних матеріалів, може відрізнятися. А саме до цього призводять різні пра-
вила встановлення розрахункових величин міцнісних характеристик різних матеріалів. 

Існуючий  метод  нормування  не  дозволяє  оцінювати  надійність  конструкцій  масового  за-
стосування та проектувати  їх  з  заданим рівнем надійності. Основною вимогою з надійності  є 
порівняння розрахункових величин навантаження та несучої здатності. Але граничний стан не 
може визначатися лише співставленням цих розрахункових величин. Він може наступити при 
величинах  навантажень,  менших  за  розрахункові,  якщо  реалізована  менша  величина  несучої 
здатності. Тому при нормуванні вимог надійності неможливо обмежуватися напівімовірнісним 
підходом, як це прописано в методі граничних станів, тобто застосовувати методи теорії ймові-
рності для розгляду кожної вихідної випадкової величини окремо і не розв’язувати задачу на-
дійності конструкцій [3].     

Постановка завдання. Метою дослідження був аналіз діючих норм розрахунку з точки зо-
ру  надійності  конструкцій  масового  застосування,  що  проектуються  та  тих  що  знаходяться  в 
експлуатації. 

Викладення матеріалу та результати.  Рівень  надійності  характеризується  ймовірністю 
безвідмовної  роботи конструкції,  яка в аналітичному вигляді може бути виражена наступним 

чином [4]  

Ps=1-Ф(),            (1) 

де   22





SS 


 . 

При цьому  ,ln r   ,ln q  

де  ,PQQq    pRRr    - безрозмірні величини навантаження та опору. 

Параметри Sω  та Sp  виражаються через числові характеристики розподілу: 

 22 1ln qS    ;   .1ln 22
rpS           (2) 

В останніх двох виразах vq,vr - коефіцієнти варіації. 
При коефіцієнті варіації v<0,4 

  221ln   , 

тоді qS   ;  rpS  , 

і вирази для характеристики безпеки набувають вигляду 

  2
1

21   qr  ,          (3) 

де =vr/vq. 
З викладеного можна зробити висновок [4], що характеристика безпеки залежить не тільки 

від забезпечення (дальностей) розрахункових значень навантажень та опорів, а й від відношен-
ня їх коефіцієнтів варіації (рис. 1). 
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Рис. 1.  Залежність  характеристик  безпеки  від  співвід-
ношення коефіцієнтів варіації  

 

Можна  помітити,  що  при  детермінованій  мі-
цності 

  q  0 , 

а при детермінованому навантаженні 

  r  0 . 

Продеференцюровавши  β  по  χ  та  прирівняв-
ши похідну до нуля, отримаємо 
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З останнього виразу випливає, що оскільки  0 , то  0  qr . 

Отже, максимальна ймовірність безвідмовної роботи досягається при =r/q. 

При цьому    2122
max qr   . 

За  одних  таких  самих  забезпеченостей  розрахункових  значень  міцності  та  навантаження, 
можуть змінюватися в великих межах в залежності від відношення коефіцієнтів варіації наван-
таження та міцності, не залежачи при цьому від значень цих коефіцієнтів. 

Якщо, наприклад, прийняти vr=0,08, vq=0,4 (=0,2), то отримаємо β =2,12, тобто ймовірність 
безвідмовної роботи Ps=0,983, а ймовірність відмови Pf=1-Ps=0,017, а для vr=0,2, vq=0,1(=2,0),  
відповідно β =3,02 та Ps=0,9987, Pf=0,0013. Тобто, ймовірність відмови для цих випадків відріз-
няється у 13 разів. 

Отже, можна дійти висновку, що навіть потрібна уніфікація забезпеченості розрахункових 
значень  різних  навантажень  та  опорів  різних  матеріалів,  не  може  забезпечити  єдиний  рівень 
надійності  конструкцій. При  цьому,  встановлюючи  забезпеченості  розрахункових  значень,  не 
можна навіть уявити, яким буде рівень надійності проектованої конструкції [4].   

Формула  (3)  була  отримана  без  врахування  коефіцієнту  відповідальності. Якщо  провести 
ввести останній в розрахунок, то вираз для визначення ймовірності безвідмовної роботи набуде 
вигляду 
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Формула (1) перетворюється до вигляду 
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При n=1 вираз (6) з виразом (3), при цьому надійність коливається в широких межах в за-
лежності від співвідношення мінливостей вихідних величин. При n≠1 у виразі для характерис-

тики безпеки з’являється додатковий член    2122ln qrn   , і, відповідно, β залежить не тільки 

від відношення коефіцієнтів варіації вихідних величин χ, а і від їх абсолютних значень.  
На рис. 2 показано графіки залежності - (крива 1), q =1,3; r/q=2, а також графіки зале-

жності n від  для тих же значень q та r при vq=0,15 (крива 2) та vq=0,35 (крива 3). 
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Рис. 2. Залежність β від χ (крива 1); залежність γn від χ (крива 2 та 3) 
 

В  табл.  1  показано  області  можливих  значень  ймовірностей 
відмови Pf та характеристики безпеки β для випадку забезпечення 
розрахункових  значень  навантажень  та  опорів  βq=1,65,  βr=2,56 
для різних значень γn [4]. 

Таблиця 1 

χ  νr  νq  (νr
2 + νq

2 )1/2 
γn = 1  γn = 0,95  γn = 0,9 

β Pf β Pf β Pf 

0,1  0,05  0,50  0,502  1,90  0,0287  1,80  0,0359  1,69  0,0455 
0,2  0,100,05  0,500,25  0,5100,255  2,12  0,0170  2,021,92  0,02170,0274  1,911,71  0,02810,0436 
0,5  0,250,05  0,500,10  0,5590,112  2,62  0,0044  2,532,16  0,00570,0154  2,431,68  0,00750,0465 
1  0,300,05  0,300,05  0,4240,071  2,98  0,0014  2,862,26  0,00210,0119  2,731,50  0,00320,0668 
2  0,300,10  0,150,05  0,3350,112  3,02  0,0013  2,872,56  0,00210,0052  2,712,08  0,00340,0188 
3  0,300,15  0,100,05  0,3160,158  2,95  0,0016  2,792,63  0,00240,0043  2,622,28  0,00440,0113 

 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Аналіз табл. 1, дозволяє дійти висновку, 
що сучасні методи проектування споруд масового застосування та оцінки рівня їх залишкової 
несучої здатності можуть призводити до неоднозначних результатів, коли ймовірність відмови 
при n=0,9

 
виявляється меншою ніж при n=1.  

Отже, проектна надійність конструкцій залежить не тільки від встановлених рівнів розра-
хункових значень вихідних величин, але й від співвідношення їх мінливостей. Аналіз надійнос-
ті конструкцій, що проектуються в припущені їх доопрацювання з огляду встановлення розра-
хункових значень показує, що рівень надійності конструкцій однакової відповідальності може 
відрізнятися в декілька десятків разів.  

У зв’язку з викладеним, доцільно було б провести певне корегування існуючих методів ро-
зрахунку. А саме, основну вимогу з надійності - співставлення розрахункових значень, заміни-
ти вимогою співставлення проектної ймовірності відмови з нормованим значенням цієї ймовір-
ності. Зрозуміло, що останнє твердження потребує додаткових досліджень.  
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Представлены результаты исследования сопротивляемости смятию для  элементов болтовых соединений фун-
даментов, которые были выполнены из разных марок стали и имели различную конфигурацию.  
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Смятие - местное сжатие, 
которое может сопровождаться локальной остаточной деформацией (обмятием). Применитель-
но  к  болтовым  соединениям  сопротивление  смятию  -  количественный  показатель  прочности, 
выражаемый  в  напряжениях,  который  определяет  деформативность  отверстия  элемента,  вос-
принимающего  нагрузку  от  стержня  болта.  Очевидно,  что  при  установлении  количественных 
показателей сопротивлений смятию целесообразно рассматривать диаграммы деформирования 
отверстий элементов болтовых соединений, что позволит более адекватно рассчитывать креп-
ления металлоконструкций к фундаментам различных типов.  

Анализ исследований и публикаций. Отмеченный подход был использован в исследова-

                                           
 Паршин А.В., Астахов В.И., Харченко С.А., Жуков С.А., 2013 
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ниях Беляева С.В., Биргера И.А., Горпинченко В.М., Григорьева В.Н., Ивашкова И.И., Калено-
ва В.В., Кармалина В.В., Кочерговой Е. Е., Мацелинского Е.Р., Павлова А.Б., Стрелецкого Н.Н., 
Трофимова В.И. Иоселевича Г.Б. и др. [1-5]. Следовательно, чтобы решить задачи, поставлен-
ные  в  данном  исследовании,  необходимо  для  каждого  образца  иметь  полную  информацию  о 
деформациях отверстия на всех этапах нагружения. Так как диаграмму деформирования отвер-
стия нельзя строить без анализа особенностей работы болтового соединения на сдвиг, то окон-
чательно  в  качестве  расчетных  сопротивлений  смятию  принимаются  величины,  вычисленные 
по деформационному критерию. 

Постановка задания. Анализ исследований работы на смятие элементов болтовых соеди-
нений из сталей повышенной и высокой прочности, а также сопоставление требований отече-
ственных и зарубежных норм проектирования показал, что формула СНиП П 23-81 [3] недоста-
точно точно характеризует зависимость между Rвр и Run, поэтому нуждается в уточнении, что и 
обусловило направление и содержание представленного исследования. 

Изложение материала и результаты исследования.  В  практике  строительства  широко 
встречаются конструкции, элементы которых испытывают внецентренное растяжение. В таких 
конструкциях, как правило, основным элементом является уголок, прикрепляемый с помощью 
болта за одну полку. Поэтому для экспериментальных исследований были разработаны два ви-
да образцов, моделирующих работу внецентренно и центрально растянутых элементов, пред-
ставляющие собой в первом случае равнобокий уголок, а во втором - пластину (рис. 1). 

Рис. 1. Экспериментальные  образцы: d  -  диаметр  со-
единительного болта; D - диаметр отверстия; e1 - расстоя-
ние  от  центра  отверстия  до  края  элемента  вдоль  линии 
приложения нагрузки; e2  - то же поперек линии приложе-
ния нагрузки; γ - угол обреза 

 

Основными  геометрическими  характери-
стиками элемента болтового соединения являются расстояния от центра отверстия до края эле-
мента вдоль и поперек линии действия нагрузки, которые оказывают решающее влияние на со-
противляемость элемента смятию. Кроме того, на сопротивляемость смятию оказывают влия-
ние  и  прочностные  характеристики  стали,  из  которой  изготовлен  элемент.  Изучение  влияния 
этого  фактора  также  было  поставлено  в  число  рассматриваемых  задач.  Характеристики  всех 
серий экспериментальных образцов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики образцов элементов одноболтовых соединений 

 

Код серии  Материал 
Сечение 
образца 

e1, мм  e2, мм  D, мм  γ, 
Количество 

образцов, шт. 
ОС-1  ВСтЗпс6  L 636  43  32  21,5  90  160 

ОС-2  ВСтЗсп5  - 648  43  32  21,5  90  80 

ОС-3  09Г2С  L 806  43  32  21,5  90  95 

ОС-4  09Г2С  - 646  43  32  21,5  90  155 

ОС-5  09Г2С  - 648  43  32  21,5  90  170 

ОС-6  12ГС  - 643  43  32  21,5  90  200 

ОС-7  10Г2С  - 647  43  32  21,5  90  160 

ОС-8  12Г2СМФ  - 648  43  32  21,5  90  160 

ОС-9  ВСтЗпс6  L 636  43  32  21,5  90  3 

ОС-10  ВСтЗпс6  L 636  38  32  21,5  90  3 

ОС-11  ВСтЗпс6  L 636  32  32  21,5  90  3 

ОС-12  ВСтЗпс6  L 636  27  32  21,5  90  3 

ОС-13  ВСтЗпс6  L 636  22  32  21,5  90  3 

ОС-14  ВСтЗпс6  L 636  43  27  21,5  90  3 

ОС-15  ВСтЗпс6  L 636  43  22  21,5  90  3 

ОС-16  ВСтЗпс6  L 636  43  16  21,5  90  3 

ОС-17  ВСтЗпс6  L 636  27  20  13,5  90  3 

ОС-18  ВСтЗпс6  L 636  35  26  17,5  90  3 

ОС-19  ВСтЗпс6  L 636  51  38  25,5  90  3 

ОС-20  ВСтЗпс6  L 636  43  32  21,5  45  3 

ОС-21  ВСтЗпс6  L 636  43  32  21,5  30  3 
 

Целью  исследований  являлось  изучение  сопротивляемости  элементов  болтовых  соедине-
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ний смятию, рассматривались исключительно деформации смятия отверстия.  
Для практического использования диаграмму деформирования отверстия при смятии целе-

сообразно  представить  в  координатах:  ось  абсцисс  -  относительные  деформации  отверстия  
ΔD/d; ось ординат - напряжения смятия σвр. Относительные деформации отверстия представля-
ют собой отношение деформации отверстия ΔD к диаметру болта d. Напряжения смятия опре-
делялись как  частное от деления нагрузки Nвр на условную площадь смятия dt. 

Характеристики используемых сталей приводятся в табл. 2 - в рамках данного исследова-
ния использованы строительные стали практически всех классов прочности. 

 

Таблица 2 
Основные характеристики сталей для элементов одноболтовых соединений 

 

Марка стали  Профиль 
Химический состав, % 

Механические 
свойства, МПа 

Код серии 
образцов 

С  Mn  Si  P  S  σ y  σ u 

ВСтЗпс6  L 636  0,16  0,52  0,06  0,016  0,026  240  370  ОС-1, 9:12 

ВСтЗсп5  лист δ=8  0,15  0,48  0,18  0,014  0,033  250  400  ОС-2 
09Г2С  L 80 х6  0,11  1,60  0,68  0,028  0,032  360  520  ОС-3 
09Г2С  лист δ=6  0,14  1,63  0,61  0,029  0,025  345  500  ОС-4 
09Г2С  лист δ=8  0,12  1,56  0,67  0,024  0,030  350  530  ОС-5 
12ГС  лист δ=3  0,17  1,15  0,60  0,023  0,028  355  500  ОС-6 

10Г2С  лист δ=7  0,1  1,85  0,79  0,029  0,021  375  620  ОС-7 
12Г2СМФ  лист δ=8  0,12  1,65  0,65  0,019  0,023  585  700  ОС-8 

 

Это  послужило  основанием  для  установления  эмпирической  регрессионной  зависимости 
между  Rвр  и  Run,  но  результатам  испытаний  центрально  и  внецентренно  растянутых  образцов 
серий ОС-1...ОС-8 были построены диаграммы σвр - ΔD/d по (рис. 2,3).  

Было  установлено,  что  резкое  нарастание  пластических  деформаций  отверстия  элемента, 
загружаемого через стержень соединительного болта, происходит в тот момент, когда при при-
ложении очередной ступени нагрузки приращение деформаций отверстия превосходит прира-
щение деформации на предыдущей ступени в два и более раз. 

 
 

Рис. 2. Гистограммы распределения и гипотетические нормальные кривые распределения напряжений смятия  
для образцов испытанных серий ОС-1 - ОС-8 

 

Полученная  на  основании  такого  подхода  величина  предельных  остаточных  деформаций 
отверстия для всех серий образцов составляла около 0,4 мм. Так как образцы во всех рассмот-
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ренных сериях крепились к нагрузочным фасонкам с помощью болтов М20, то по отношению к 
диаметру  соединительного  болта  предельные  остаточные  деформации  отверстия  составляли 
2%. Этот результат хорошо согласуется как с критериями, использованными в работах, так и с 
величиной предельных деформаций. 

 
Рис. 3. Зависимости между напряжениями  смятия и относительными деформациями отверстия для образцов с 

различными: расстояниями от центра отверстия до края элемента вдоль усилия а и поперек усилия б; углами обреза 
в и диаметрами соединительных болтов г 

Для того, чтобы при повышении расчетных сопротивлений смятия не допустить снижения 
надежности соединения, необходимо назначение расчетных сопротивлений вести сразу но двум 
критериям  -  деформационному  и  прочностному.  Однако  главенствующее  положение  должно 
принадлежать деформационному критерию.  

На  первом  этапе  работы  были  проведены  исследования,  посвященные  обоснованию  рас-
четных сопротивлений смятию для элементов болтовых соединений, изготовленных из сталей 
различных прочностных групп. Всего для этого было испытано восемь серий (ОС-1...ОС-8) об-
разцов одноболтовых соединений общим количеством 1080 штук. 

Полученные  на  основании  результатов  испытании  экспериментальных  образцов  гисто-
граммы распределения были аппроксимированы теоретическими кривыми распределения. Рас-
смотрение  внешнего  вида  гистограмм  дает  все  основания  утверждать,  что  распределение 
напряжений смятия подчиняется нормальному закону распределения Гауса. 

Действительно,  поскольку  такая  прочностная  характеристика  как  сопротивление  смятию 
есть результат суммарного действия независимых случайных величин, ни одна из которых не 
имеет превалирующего влияния, то согласно теореме Ляпунова ее распределение можно счи-
тать сколь угодно близким к нормальному закону (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Серия 

Точность оценки, МПа  Оптимальный объем выборки, шт  Фактический 
объем выбор-

ки, шт 
математическое 

ожидание 
среднеквадратическое 

отклонение 

для определения 
математического 

ожидания 

для определения 
отклонения 

ОС-1  8  3  47  168  320 
ОС-2  6  3  101  201  160 
ОС-3  8  4  100  199  190 
ОС-4  8  4  108  216  310 
ОС-5  б  4  140  158  340 
ОС-6  8  3  53  188  400 
ОС-7  7  5  189  185  320 
ОС-8  6  5  317  228  320 

Оценка степени согласованности теоретического и экспериментального распределения (см. 
рис. 2) производилась по критерию χ (Пирсона). 

Критическую точку находили по таблице критических точек распределения для заданного 
уровня значимости 25 и фактического числа степеней свободы. В табл. 4 приводятся результа-
ты  проверки  гипотезы  о  законе  распределения  напряжений  смятия.  Анализируя  полученные 
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результаты следует признать, что нормальный закон является приемлемым для аналитического 
представления распределения напряжений смятия. 

Таблица 4 
 

Серия  Степеней свободы  Набл.    Заключение 

ОС-1  5  6,45  6,63  принимается 
ОС-2  4  3,83  5,39  принимается 
ОС-3  6  6,49  7,84  принимается 
ОС-4  5  9,04  6,63  не принимается 
ОС-5  6  1,47  7,84  принимается 
ОС-6  4  21,72  5,39  не принимается 
ОС-7  7  8,84  9,04  принимается 
ОС-8  7  6,83  9.04  принимается 

 

Полученные значения коэффициентов корреляции и уравнения регрессии представлены в 
табл. 5. Из  ее рассмотрения видно, что коэффициент корреляции во всех случаях достаточно 
близок  к  единице,  что  подтверждает  существование  между  исследуемыми  величинами  почти 
строгой линейной функциональной зависимости.  

Таблица 5 
 

Коэффициент корреляции  Уравнение регрессии 
0.988  Rвр=1.344(Run/γm) 
-0.998  К1=1.15-0.0085α 
0.994  К1=0.76e2/D-0.133 
0.959  К1=0.388e1/D+0.21 

 

Графики зависимостей приведены на рис. 4. 
Согласно  действующим  нормам,  расчетное  усилие,  которое  может  быть  воспринято  эле-

ментом  одноболтового  соединения,  работающим  на  смятие,  следует  определять  по  формуле 
Nвр≤α∙Σtmin∙Rвр∙γв, где Rвр - расчетное сопротивление смятию; - номинальный диаметр болта; Σtmin 
- наименьшая суммарная толщина соединяемых элементов; γв - коэффициент условий работы.  

 
 

Рис. 4. Зависимости между напряжениями  смятия и: а - расстояниями от центра отверстия до края элемента  
вдоль усилия; б -  расстояниями от центра отверстия до края элемента поперек усилия;  

в - номинальными диаметрами стержней болтов 
 

Из норм также следует, что значения Rвр действительны только для элементов с расстояни-
ем от центра отверстия до края элемента поперек действия внешнего усилия е2=1,5D и вдоль 
действия внешнего усилия е1=2D. При 1,5D значения Rвр уменьшаются за счет введения в фор-
мулу коэффициента условий работы γв, который изменяется в пределах 0,85-1. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Таким образом, можно утверждать, 
что действующие нормы проектирования не обеспечивают учета влияния на несущую способность 
элемента одноболтового соединения, работающего на смятие, всех основных параметров. Исходя из 
этого, на основании полученных регрессионных зависимостей между сопротивлением смятию и ос-
новными  геометрическими  параметрами  соединения,  была  предложена  формула  для  вычисления 
расчетных сопротивлений смятию Rвр=1,35(Run/γm)γl1∙γl2∙γl3, где γв1 - коэффициент, учитывающий вли-
яние расстояния от центра отверстия до края элемента вдоль усилия; γв1=0,39е1/D+0,22; 1≤ е1/D ≤2, 
где γв2  - коэффициент, учитывающий влияние расстояния от центра отверстия до края элемента попе-
рек усилия, γв2= 0,76е2/D-0,14; 0,75≤е2/D≤1.5; γв3 - коэффициент, учитывающий влияние диаметра со-
единительного  болта  (при  величине  зазора  между  болтом  и  отверстием  1,5  мм);  γв3=1,17-0,0085d; 
12≤d≤24 мм;  γв4 - коэффициент, учитывающий влияние величины угла обреза  элемента  γв4 = 1 при 
γ=90°; γв4 = 0,93 при γ=45°; γв4 = 0,88 при γ=30°  

Формулы,  используемые для  вычисления  коэффициентов  условий  работы, отличаются  от 
регрессионных зависимостей тем, что они приведены к такому виду, когда для случая е1/D =2, 
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е2/D =1,5; d =20 и γ = 90° все коэффициенты γl1=γl2=γl3=γl3=1  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВОЗДУХА  
НА ОТКРЫТЫХ РУДНЫХ СКЛАДАХ ШАХТ КРИВБАССА 
 

Приведен анализ состояния атмосферы на рабочих местах промплощадок горных предприятий, который указал 
на высокую запыленность, практически на каждом рабочем месте превышающую ПДК. Приведены теоретические 
зависимости  для  определения  интенсивности  пылевыделения  при  перегрузке  горной  массы.  Исследована  зависи-
мость удельной интенсивности пылевыделения от повышения влажности и скорости движения материала. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Технологические процес-
сы переработки горной массы на промплощадках сопровождаются интенсивным пылевыделе-
нием,  основными  источниками  которого  являются  места  ссыпаний  с  открытых  конвейерных 
эстакад, узлы перегрузки, эрозия открытых штабелей при хранении на складах [1]. Таким обра-
зом происходит  загрязнение окружающей среды пылью не  только на промплощадках горных 
предприятий, а и на территориях жилых массивов. 

Анализ исследований и публикаций. Исследования различных авторов и замеры, выпол-
ненные на горных предприятиях, свидетельствуют, что концентрация пыли на рабочих местах в 
десятки и сотни раз превышает ПДК [2]. Обращает на себя внимание тот факт, что при прове-
дении одних и тех же технологических процессов, запыленность воздуха изменяется в несколь-
ко десятков раз. 

Изложение материала и результаты исследований. Анализ концентраций пыли на рабо-
чих местах промплощадок горных предприятий показывает, что запыленность атмосферы явля-
ется высокой и практически на каждом рабочем месте превышает ПДК.  

Так  на  рабочих  местах  операторов  по  приему  руды  в  конусные  дробилки  запыленность 
воздуха составляет 4,7-314,1 мг/м3, машинистов дробилок 6,8-371,7 мг/м3, машинистов питате-
лей  7,3-18,9  мг/м3,  машинистов  конвейеров  2,8-28,2  мг/м3,  машинистов  экскаваторов  3,8-15,8 
мг/м3, машинистов тепловоза 3,8-5,3 мг/м3, дозировщиков 4,2-6,0 мг/м3, сцепщика вагонов 4,7-
40,8 мг/м3, сигнальщиков на промплощадках шахт 2,1-3,2 мг/м3.  

На промплощадках горных предприятий расположены механические службы подъема, ма-
стерские, служба снабжения, котельные, бытовые комбинаты и другие службы, рабочие кото-
рых  также  находятся  в  зонах  загрязнения  пылью,  поступающей  от  источников  технологи-
ческого комплекса. 

Многочисленные  исследования  различных  авторов  и  замеры,  выполненные  на  горных 
предприятиях, свидетельствуют, что концентрация пыли на рабочих местах в десятки и сотни 
раз превышает ПДК [2,3]. Обращает на себя внимание тот факт, что при проведении одних и 
тех же технологических процессов, запыленность воздуха изменяется в несколько десятков раз.  

Например,  рабочие  места  на  разгрузочных  площадках  автосамосвалов  и  скипов  4,7-314,1 
мг/м3, рабочие места машинистов открытых конвейеров 2,6-28,2 мг/м3, сцепщики вагонов 4,7-
40,0 мг/м3, машинистов экскаваторов 3,8-13,8 мг/м3. Такое большое расхождение в величинах 
концентраций  пыли  можно  объяснить  различной  интенсивностью  пылевыделения,  которая 

                                           
 Лапшин А.А., 2013 
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определяется технологическими факторами, физико-механическими свойствами горной массы 
и  погодно-климатическими  условиями.  Для  установления  значимости  упомянутых  факторов 
проведены  промышленные  и  лабораторные  исследования  интенсивности  пылевыделения  при 
перегрузке горной массы, складировании ее в открытые штабели, а также при хранении на от-
крытых резервных складах. 

Перегрузка горной массы из самосвалов, думпкаров, скипов, конвейеров производится ча-
ще по металлическим желобам. Угол наклона таких желобов,  в  зависимости от высоты пере-
грузки и от типа транспортных средств, может быть различной величины, вплоть до вертикаль-
ного  транспортирования.  Исследования  показали,  что  интенсивность  пылевыделения  пропор-
циональна концентрации материала в двухфазном потоке. 

Гравитационное движение горной массы в желобах с различными углами наклона отлича-
ется  количественным  изменением  основных  характеристик  потока  (скорости,  толщины  слоя, 
сплошности), а при определенных критических условиях, возникают и качественные изменения 
структуры (концентраций материала, механизма движения частиц, их взаимодействия) и пыле-
выделения. Для обоснования наличия режимных движений были проведены эксперименты на 
наклонных желобах прямоугольного сечения с шириной днища: 150, 200, 250 мм. Угол наклона 
желоба при испытаниях изменялся от 30 до 85°, а в качестве сыпучего материала использовался 
магнетитовый кварцит с содержанием пылевых фракций до 5 %, плотностью βн = 3400 кг/м3.  

Скорость движения материала контролировалась секундомером, соединенным с заслонкой 
и приемным бункером. Кроме того, регистрировалось время движения отдельных частиц в по-
токе предварительно окрашенных в белый цвет. 

Результаты опытов показали, что в области Fr>3,0 движение материала происходит плот-
ным  слоем  с  концентрацией  близкой  в  неподвижном  материале  и  соответствует  режиму  свя-
занного движения. В пределах 1,5<Fr <3,0 сплошность потока нарушается, появляются разрывы 
с  уменьшением  концентрации,  что  соответствует  переходному  режиму  движения.  Переход  в 
неплотный падающий слой происходит при числах Fr<1,5 и характеризуется режимом несвяз-
ного движения с убывающей концентрацией. На рис. 1 представлен график зависимости отно-
сительной  величины  объемной  концентрации  βд/βН  от  числа  Fr,  построенный  по  результатам 
экспериментов. 

Рис. 1. Зависимость относительной объемной концентрации в желобе 
от числа Fr.  

 

Из  графика  видно,  что  двухфазный  поток  имеет  три 
режима движения, ограниченные критическим числом Фруда 
(Frкр  аналогично  критическому  числу  Рейнольдса  для  одно-
фазных  потоков).  Максимальной  концентрацией  обладают 
потоки с числом Fr>3,0. Это потоки со спокойным и связным 
движением и минимальным пылевыделением. Потоки с чис-
лом  Фруда  F <1,5  обладают  минимальной  концентрацией, 
характерной  для  несвязного  движения  и  максимальным  пы-
левыделением. 

При  изменении  угла  наклона  желоба  в  сторону  его  увеличения  трогание  материала  обу-
славливается следующими уравнениями [4] 

,sincos
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           (1) 

где f - коэффициент трения материала о стенки желоба; α - угол наклона желоба, град.; G - вес 
элемента  сыпучей  массы,  кг;  βд  и  βн  -  объемные  концентрации  соответственно  насыпного  и 
движущегося материала, кг/м3. 

Учитывая условия (1) уравнение движения материала по наклонному желобу имеет вид  
G(sinα-fcosα)=0.           (2) 

Так как G≠0, то в последующих рассуждениях будут рассматриваться величины заключен-
ные в скобках, кроме того, уравнение (2) не учитывает воздействие сопротивления движению 
воздуха и ускорения на разгонном участке желоба. 

При наличии сопротивления воздуха и ускорения движения материала уравнение (2) при-
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нимает вид 

0)2/()/(cossin 222
т  popp glVVgVK .           (3) 

Решение  этого уравнения относительно Vр  позволяет получить формулу  для определения 
скорости движения на разгонном участке 

т
2 21/)cos)(sin2 KlVfqlV popp   ,         (4) 

где lр - длина разгонного участка; Vо - скорость материала поступающего в желоб, м/с; Kт=0,03–
0,08 коэффициент трения воздуха о поверхность материала в желобе, 1/м2. 

Приняв  для  условий  Кривбасса  коэффициент  трения  руды  по  металлическому  желобу 
f=0,65, получим критический угол α=arctgα=33°. Учитывая тот факт, что для влажной руды ко-
эффициент трения больше, угол наклона желоба принимается α=38-40°. 

При  постоянной  подаче  материала  на  желоб  его  количество  на  единице  длины  будет 
уменьшаться из-за увеличения скорости движения. 

Аналитические зависимости скоростей движения на отдельных участках желоба позволяют 
получить формулы для расчета объемных концентраций материала на этих участках. Для этого 
массовый расход материала запишем следующим образом 

М= b∙h∙Vр∙βд,             (5) 
откуда объемная концентрация движущегося потока в общем виде будет 

βд = М/b∙h∙Vр             (6) 
Подставляя значение скорости в желобе из формулы (4) получим зависимость для расчета 

объемной концентрации материала на этих участках  

т21/)cos(sin2/ KlfqlbhM ppд   .       (7) 

Эксперименты, проведенные с наклонными желобами, по которым спускалась аглоруда с 
насыпным весом βн=3400 кг/м3 сухая и влажная (φ=1,0-6,5 %) показали, что удельная интенсив-
ность пылевыделения увеличивается с повышением скорости движения и снижается с повыше-
нием влажности материала 

q = M∙Kп∙Kт∙Kв/Fr∙β           (8) 
где Kп,Kв - коэффициенты, определяющие содержание пыли и влажности спускаемого материа-
ла; β - относительная величина объемной концентрации движущегося материала. 

Формула  (8)  позволяет  определить  удельную  интенсивность  пылевыделения  на  любом 
участке желоба.  

На рис. 2 представлены графики зависимости интенсивности пылевыделения от скорости 
потока, рассчитанные по формуле (8) и замеренные их величины в процессе проведения экспе-
риментов, показывающих удовлетворительное согласование, q, г/см2 

Рис. 2. Зависимость  интенсивности  пылевыделения  от  скорости 
потока руды в желобе: 0 - сухая; 1-4 - влажность руды 

 

Количество  выделяемой  пыли  по  всей  длине  желоба 
за время t можно определить по формуле 

Qп = q∙Sж∙t,       (9) 
где Sж  - площадь поверхности материала в желобе, м2;  t  - 
время спуска материала по желобу, с. 

Выводы и направление дальнейших исследований. 
Интенсивность  пылевыделения  на  перегрузочных  узлах, 
оборудованных  наклонными  желобами,  функционально 

зависит от скорости движения материала и концентрации его в желобе, характеризуемыми зна-
чениями числа Фруда: Fr>3,0 - связное движение с постоянной концентрацией материала и ми-
нимальным пылевыделением; 1,5<Fr<3,0 - переходный режим с нарушением сплошности дви-
жения,  уменьшением  концентрации  пылевыделения;  Fr<1,5  -  режим  несвязного  движения  с 
убывающей концентрацией и максимальным пылевыделением. Дальнейшие исследования бу-
дут направлены на разработку мероприятий по улучшению экологической ситуации на горных 
предприятиях с использованием шахтных вод. 
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДАРНОГО ШУМУ ПЛАСТИН 
 

У  статті  наведено результати  аналітичних  досліджень  випромінювання  ударного шуму  сталевих пластин при 
механічному  впливі  майже  періодичної  послідовності  імпульсів.  Розглянуто  вплив  взаємного  розташування  мод 
власних коливань пластин і гармонік синусоїдальних імпульсів, а також коефіцієнтів втрат на внутрішнє тертя і ви-
промінювання сталевих пластин. 

 

Проблема та її зв'язку з практичними завданнями. Підготовка гірничорудної сировини 
до  збагачення  супроводжується  великою  кількістю  технологічних  операцій,  в  яких  найбільш 
широко використовується енергія ударного руйнування. 

Найбільш інтенсивна ударна взаємодія спостерігається під час гравітаційного транспорту-
вання кускового матеріалу, сортуванні та дробленні, сухої магнітної сепарації, а також кульо-
вому, стержневому і самоподрібненні. 

Ударна  взаємодія  кускового  матеріалу  і  подрібнюючих  тіл  з  елементами  різних  машин  і 
устаткування створюють рівні звуку в межах від 90 до 110 дБА на більшості робочих місць в 
приміщеннях дробильних, збагачувальних та огрудкувальних фабрик. 

Матеріали даної статті спрямовані на уточнення  і доповнення даних про випромінюванні 
ударного  шуму  сталевих  пластин  при  прогнозуванні  шумових  характеристик  дробильно-
подрібнювального  обладнання.  Результати  досліджень  відповідають  положенням  Концепції 
загальнодержавної цільової Програми поліпшення стану безпеки, гігієні праці та виробничого 
середовища на 2012-2016 роки. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню ударного шуму сталевих пластин присвячені 
роботи ряду дослідників з яких варто виділити роботи Т. Ігараші,  М. Гото і А. Кавасакі. Вчен-
ня про ударного звуку [1]; Н. Накагави і Р. Каваї. Поява шуму при ударі по прямокутній і круг-
лій пластині [ 2], Дж. Куксчіері та Е. Річардса. Про прогнозування ударного шуму [3]. 

Представлені в даних роботах  результати досліджень ударного шуму стосувалися оцінки 
ряду параметрів на формування ударного імпульсу і встановлення відповідності між імпульсом 
ударної взаємодії, що виникають у місці контакту і в ближньому полі звукових коливань повіт-
ряного середовища. Оцінка виникнення ударного шуму в більшій мірі носила якісний характер. 

Постановка завдання. Широке використання машин і устаткування, заснованих на удар-
них принципах роботи, а також виконання їх робочих і допоміжних елементів із сталі, є однією 
з основних причин підвищених рівнів шуму на підприємствах гірничо-металургійного компле-
ксу. Вирішення питань створення гірських машин, які не створюють рівні шуму вище нормати-
вних, є однією з актуальних завдань в галузі охорони праці за фактором шуму. 

У  даній  роботі  ставиться  завдання  уточнити  вплив  часу  співудару,  коефіцієнтів  втрат  на 
внутрішнє  тертя  і  випромінювання,  які  впливають  на  формування  частотних  характеристик 
ударного шуму сталевих пластин з можливістю прогнозування шуму при гравітаційному тран-
спортуванні кускового матеріалу по перевантажувальним пристроям. 

Викладення матеріалу і результатів. У роботі розглядається ударна взаємодія  із   стале-
вими  пластинами  у  вигляді  майже  періодичної  послідовності  імпульсів  (стаціонарний  імовір-
ний процес) з майже постійною амплітудою імпульсу сили і відхилень частоти ударів в межах 
Δf 0,1÷0,2 Гц, як показано на рис. 1. Особливості впливу таких змін у формі імпульсів на спект-
ральні складові представлені в роботі [4]. Вони зводяться до заповнення огинаючої суцільного 
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спектра лінійчатим спектром при зміні тільки амплітуди імпульсів і доповненні огинаючою су-
цільного спектра при зміні частоти проходження імпульсів. 

Аналітичні  дослідження  з 
метою  визначення  впливу  ря-
ду  найбільш  важливих  пара-
метрів сталевих пластин вико-
нані  з  урахуванням  результа-
тів досліджень  залізобетонних 
плит Л. Кремером, К. Гезеле  і 
викладені в роботах В.І.  Забо-
рова  [5].  У  цих  роботах  розг-
лянутодію  періодичної  послі-
довності  прямокутних  імпуль-
сів  на  перекриття  у  вигляді 
пружної  ізотропної  плити  за-
даних  розмірів,  яка  вільно 
спирається  по  периметру.  Для 
випадку  виникнення  чисто 
згінних коливань плити, діапа-
зон  розглянутих  частот  обме-
жений умовою  f1≤с/10h, де с  - 
швидкість  поширення  поздо-
вжньої хвилі, м/с; h - товщина 

пластини,  м.  Для  діапазону  частотно-незалежного  ударного  спектру  прямокутних  імпульсів, 
розглянутий  діапазон  частот  обмежений  умовою  f2≤0,37/τ,  де  τ  -  час  співудару  при  ударному 
взаємодії, с. Значення частоти f2 отримані в межах відхилення до 2 дБ амплітудних складових в 
ударному спектрі. 

Аналізи даних, наведених у роботі [5], дозволяють представити залежність звукового тиску 
La у вигляді виразу 
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де I - імпульс сили, Н·с; К - коефіцієнт випромінювання; υ = 1/1, 1/2; ⅓ - коефіцієнт, що визначає 
діапазон смуги частот в частках октавних смуг; nуд - частота ударів, 1/с; S - площа пластини, м2; 
ρ - щільність матеріалу пластини, кг/м3; h - товщина пластини, м; Д - згибна жорсткість пласти-
ни, Н·м; η - коефіцієнт втрат на внутрішнє тертя. 

Згідно виразу (1) єдиним фактором, який визначає частотну залежність амплітудного спек-
тру ударного шуму La залізобетонних плит, є коефіцієнт втрат η. Це визначилося тим, що в ро-
боті  [5]  розглянуто  випромінювання  ударного  шуму  залізобетонних  пластин  товщиною  150-
÷200 мм, для яких коефіцієнт згинальних коливань К=1 в діапазоні частот Δf≥120-150 Гц. Збі-
льшення  амплітуд  спектральних  складових  для  таких  пластин  в  діапазоні  частот  f2≤  0,37/τ  за 
рахунок впливу η досягає 1,5-2,0 дБ/окт. 

Для пластин зі сталі такі обмеження не можуть бути прийняті через значну різницю в товщина 
пластин. З урахуванням такої різниці в даній роботі досліджується вплив частотно-залежних спект-
рів амплітуд імпульсів удару, коефіцієнт випромінювання К(f) і коефіцієнта втрат η(f). 

Загальне уявлення про процес утворення ударного шуму засноване на аналізі особливостей 
ударної взаємодії (форми імпульсу і часу співудару), особливостей перетворення ударного ім-
пульсу в структурні  згибні коливання  (для діапазону частот  f≤с1/10h), характері перетворення 
таких коливань в повітряні поздовжні коливання і їх поширення у навколишньому середовищі. 

Для аналізу впливу параметрів ударних імпульсів використані дані спектрального аналізу і 
вирази спектральних характеристик удару у вигляді синусоїдальної імпульсу 
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Рис. 1. Часові характеристики ударних імпульсів та співвідношення  
вимушених і власних коливань пластин 
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де  Аq
2

2
 ; А -амплітуда імпульсу; τ - час дії імпульсу. 

Часові і спектральні характеристики деяких ударних імпульсів наведено на рис. 2. Харак-
терним  у  спектрах  імпульсів  на  осі  fτ  є  значення  (fτ)1=0,367  для  прямокутного  імпульсу  і 
(fτ)2=0,25 для синусоїдального імпульсу. 

Рис. 2.  Спектри  ударних 
імпульсів: 1 - прямокутного; 2 -  
синусоїдального; 3 - синусоїда-
льного, умовно проведеного по 
А та τ до прямокутного 

 

У  діапазоні  нижче 
значень  (fτ)1  для  прямо-
кутних  імпульсів  з  точ-
ністю  до  2  дБ  можна 
вважати  спектри  імпу-
льсів  частотно-
незалежними.  У  діапа-

зоні  від  (fτ)1  до  (fτ)  =  0,9  швидкість  спаду  рівнів  ΔL1  зростає  від  3  до  9  дБ/окт,  в  діапазоні 
(fτ)≥1,5  швидкість  спаду  ΔL1  досягає  6,0  дБ/окт. Для  синусоїдальних  імпульсів  зниження  ΔL2 
відповідно в, діапазоні (fτ)2≥0,25 зростає від 2 до 12 дБ/окт. У діапазоні (fτ)2≥2,0 швидкість спа-
ду ΔL2 досягає 12 дБ/окт. 

Дані величини отримані при суміщенні прямокутних і синусоїдальних імпульсів для випа-
дку (fτ)2=1,5(fτ)1. Амплітуда спектру синусоїдального імпульсу визначена за величиною серед-
ньоквадратичного  значення  амплітуди  тимчасової  характеристики  на  рівні  0,7,  тобто  різниці 
рівнів амплітуд прямокутного і синусоїдального імпульсів ΔL = 3 дБ. 

Згідно  співвідношення  діапазонів  вимушених  і  власних  коливань  пластин,  представлених  на 
рис. 1, основний вплив на формування ударного шуму визначають власні коливання пластин. 

Частоти власних коливань (мод коливань) визначаються з виразу 
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де λ - коефіцієнт, який враховує розміри та пружні характеристики пластини. 
Після перетворення виразу  (3) для прямокутних пластин, які  вільно спираються по пери-

метру 
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де со - швидкість розповсюдження звукових коливань в повітрі, м/с; fкр - середнє значення час-
тоти в діапазоні хвильового збігу, Гц; а,в - розміри пластини, м.                      

Значення власних мод коливань (m;n)=(2;2) у залежності від товщини пластин і співвідно-
шення сторін (для а=1 м) наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Значення моди коливань (2;2) для сталевих пластин, які  вільно опираються по периметру 

h, мм  fкр 
а:в 

1:1  1:2  1:3  1:4 
3  4167  13  33  72  115 
4  3125  17  44  89  142 
5  2500  22  52  113  181 
6  2083  26  65  143  229 
7  1786  30  76  168  268 
8  1562  35  87  192  307 

30  417  131  326  718  1149 

Для вибору діапазону частот, в яких виконується вимога щодо наявності числа власних ко-
ливань більше 2, використано вираз (4). Встановлено, що дана вимога для пластин товщиною 3-
4 мм виконується з октавних смугах із середньогеометричною частотою 63 Гц; для пластин то-
вщиною 5-8 мм - з октавних смугах із середньогеометричною частотою 125 Гц а для пластини 
товщиною 30 мм -500 Гц. 

Під час виконання досліджень в октавних смугах частот  за рахунок  збільшення кількості 
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мод  власних  коливань  пластин  для  діапазону  частот  вище  500  Гц  зростання  рівнів  у  спектрі 
власних частот відбувається згідно виразу 

ΔL(mn) = 10lg (n-2) для n≥5,          (5) 

де n - кількість мод власних коливань в октавних смугах. 
Спектр власних коливань пластин, крім урахування розташування спектральних складових 

(мод коливань),  також повинен відображати співвідношення його складових в  залежності  від 
значень втрат енергії коливань на внутрішнє тертя в місцях закріплення пластин і при передачі 
коливальної енергії через опорні елементи. 

Для сталевих конструкцій з насиченням коефіцієнта втрат η знижується в діапазоні частот 
від 100 до 10 000 Гц на  величину відповідно від 0,01 0,004. 

Дослідження коефіцієнту втрат η(f) різними авторами дозволяє представити   частотну  за-
лежність в діапазоні частот 125-8000 Гц у вигляді, дБ 

ΔLη = 4,0lg η f +8, дБ.          (6) 

Як зазначалося вище, одним з факторів частотної залежності ударного шуму є коефіцієнт 
випромінювання  К(f),  який  визначає  закономірність  перетворення  структурних  згинних  коли-
вань  в  повітряні  звукові  коливання.  Основний  вплив  на  випромінювання  звукових  коливань 
мають компенсаційні зони для поршневих мод, смугових мод і зон дії зосереджених сил по по-
верхні пластини. 

Для сталевих пластин вплив коефіцієнта випромінювання К(f), в діапазоні частот 63 f<0,5 fкр 
визначається з виразу, дБ 

ΔLки=36-5,0lg h f,          (7) 

Частотні характеристики синусоїдальних одиничних імпульсів в координатах L,f наведено 
на рис. 3.  

Для випадку механічного удару по пластині майже періодичної послідовності з частотою в 
межах 4-5 Гц спектр ударного  імпульсу в ⅓ октавних смугах може бути представлений у ви-
гляді  суцільного  в  діапазоні  частот  Δf≥40  Гц.  Для  прикладу,  на  рис.  3  представлено  спектри 
ударного шуму сталевої пластини завтовшки 3 мм і розміром а=в=1 м. З урахуванням впливу 
коефіцієнта втрат η(f) і коефіцієнта випромінювання К(f) отримано спектр, амплітуди якого зрос-
тають зі швидкістю 3,6 дБ/окт в діапазоні частот до 4000 Гц. Після 4000 Гц швидкість спаду рівнів 
досягає значень від 4 до 8 дБ/окт.  

Рис. 3. Лінійчатий спектр 
ударів  fуд  та  власних    частот 
коливань пластини fmп: 1 - роз-
рахунковий  спектр  структур-
них  коливань  пластини  з  ура-
хуванням η(f); 2  -    розрахунко-
вий  спектр  випромінювання 
звука  сталевою  пластиною  з 
урахуванням К(f) 

 
 

Слід  зазначити,  що 
перехід  від  аналізу  в  ⅓ 
октавних  смугах  частот 
до  аналізу  в  1/1  октавних 
смугах  частот  призводить 
до підвищеної нерівномір-

ності спектр в діапазоні частот нижче 100 Гц. 
Для узгодження спектральних складових синусоїдальних імпульсів, представлених в коор-

динатах L,f, необхідно врахувати час співудару τ, при якому починається спад рівнів спектру із 
швидкістю від 2 до 12 дБ/окт залежно від форми імпульсу. 

Значення τ визначені згідно теорії Герца [4] при ударі кулі об сталеву пластину (виконання 
умови М»mо) з виразу 

  2,02323,3 Vmк o ,           (8) 

де mо - маса кулі, кг; М - маса пластини, кг; к - коефіцієнт, який враховує пружні характеристи-
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ки кулі та пластини [5]. 
Для випадку зіткнення сталевої кулі із сталевою пластиною час співудару τ визначається з 

виразу 
τ = 0,1dш/Е0,4V0,2             (9) 

е dш - діаметр куль, мм; Е - модуль пружності сталі, Па; V- швидкість співудару, м/с. 
Вираз (9) показує, що навіть при зміні швидкості співудару V в 10 разів основний вплив на 

величину τ має діаметр кулі. При такій зміні V значення τ змінюється не більше ніж в 1,6 рази, а 
зміни діаметра кулі у два рази приводить до зміни τ в стільки ж разів. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Результати досліджень дозволили отри-
мати дані під час впливу форми  імпульсу  і часу його впливу на формування високочастотної 
області ударного шуму сталевих пластин. 

Виконано оцінку зміни щільності власних частот коливань пластин  під час зміни величини 
частотних смуг, а також вплив коефіцієнта втрат і коефіцієнта випромінювання на формування 
низько-середньочастотної частини спектру ударного шуму. 

Подальші дослідження повинні проводитися з метою встановлення взаємозв'язку між енер-
гетичними  характеристиками  імпульсів  і  амплітудними  складовими  ударного  шуму,  а  також 
особливостей розповсюдження ударного шуму в навколишнє простір. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФЛОТАЦІЙНОЇ  
ТА МАГНІТНО-ФЛОТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДОВЕДЕННЯ КОНЦЕНТРАТУ НА РЗФ ГЗК РЕГІОНУ 

 

Наведено характеристики флотаційних реагентів, які використовуються при збагаченні залізних руд  , а також 
вказується їх біологічна дія на живі організми. Аналізуються технології збагачення залізних руд , які використову-
ються на діючих фабриках Полтавського та Інгулецького ГЗК, їх вплив на оточуюче середовище та повітря робочої 
зони. Дана оцінка варіантів технологічних регламентів збагачення руди , яка видобувається на Північному ГЗК. 

 

Проблема і її зв’язок з науковими і практичними завданнями. Як показує аналіз сучас-
ного виробництва металургійної сировини у найближчі сорок п’ятдесят років збережеться тенден-
ція використання традиційних технологій. Тому позитивний економічний ефект можливо отримати 
шляхом підвищення коефіцієнту корисної дії уже відомих технологічних варіантів, використовую-
чи їх у суміжних галузях, а також шляхом використання нетрадиційних джерел енергії. 

Оцінюючи  вплив  таких  технологій  на  навколишнє  природне  середовище  слід  зауважити, 
що зростають витрати сукупної праці на видобування мінеральних та енергетичних елементів. 
Це пояснюється, з одного боку, погіршенням гірничо-геологічних умов розробки родовищ ко-
рисних  копалин,  а  з  іншого  -  зменшенням  вмісту  хімічних елементів  у  одному  об’ємі  рудної 
маси у зв’язку з тим, що ділянки зі значним їх вмістом на більшості відомих родовищ вже відп-
рацьовано. Мають місце,  також,  втрати мінеральної  сировини в результаті нераціонального  її 
використання. Крім цього у світі  зростає дефіцит природних ресурсів. 

Галузь, де можливо значно знизити об’єми використовуваної енергії і як наслідок зменши-
ти об’єми викидів - це підвищення коефіцієнту видобування хімічного елементу з руди при її 
переробці  та  збагаченні.  Підвищення  цього  показника  навіть  на  долі  відсотка  призводить  до 

                                           
 Гладир В.В., 2013 
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значної економії. У залізорудній промисловості України і всіх країн СНД традиційно викорис-
товуються технології збагачення руди, основаних на ефекті магнітної сепарації. Як, правило, це 
дає змогу довести вміст заліза в концентраті максимум до 63-65 %. У той час флотаційне збага-
чення дозволяє довести цей показник до 68,5-69 %. 

У  зв’язку  з цим,  гірничо-збагачувальні підприємства України мають перспективи  задово-
льнити у повній мірі потреби у високоякісній залізорудній сировині не тільки внутрішній ри-
нок, а стати значним її світовим експортером. Але для цього треба не стільки підвищити об’єми 
видобування залізорудної сировини, а суттєво поліпшити якість цієї продукції. 

Отже,  збагачення  видобутої  з  надр  залізної  руди,  дозволяє  отримати  концентрати  з  біль-
шою масовою часткою заліза, що, у свою чергу, дозволяє більш економно використовувати за-
лізорудний концентрат під час його металургійної переробки. 

Постановка завдання. Флотаційне збагачення мінеральної сировини - один з високоефек-
тивних методів як з точки зору технологічних показників, так і економіки переробки руд. Фло-
таційний процес збагачення корисних копалин базується на розподілів мінералів, що подаються 
у вигляді відносно дрібних часток та є завислими у воді. У такому стані ці дрібні частки здатні 
вибірково прилипати до повітряних пухирців, що вводяться у водну мінеральну суспензію, та 
спливати з ними на поверхню з утворенням піни. 

Флотаційні реагенти, або збирачі - необхідний компонент процесу флотаційного збагачен-
ня. Флотаційні реагенти підвищують гідрофобність поверхні корисних мінералів щоб забезпе-
чити їх закріплення на повітряному пухирці. У більшості випадків флотаційні реагенти органі-
чні сполуки двох типів: полярні та аполярні. По типу полярних груп флотаційні реагенти роз-
поділяються на аніонні, катіонні та утворюючі комплекси.  

Асортимент  флотаційних  реагентів,  що  виготовляються  у  країнах  СНД,  нараховує  понад 
100  найменувань.  Найбільшими  іноземними  виробниками  флотаційних  реагентів  є  компанії 
«Хехст», «Доу», «Акзо Нобель», «Шелл» та ін., що виготовляють більш високо селективні фло-
таційні реагенти але водночас і більш токсичні. 

Серед аніонних флотаційних реагентів, що використовують при флотації залізних руд, слід ви-
значити жирні кислоти. Встановлено, що жирними кислотами з числом атомів вуглецю від 7 до 21 
(майже всі представники гомологічного ряду) не притаманні виражені токсичні властивості.  

Талові масла, які є побічним продуктом при виготовленні целюлози та складаються з жир-
них та смоляних кислот, досить розповсюдженні серед флотаційних реагентів для флотації за-
лізної руди. Розрізняють 2 марки талових масел – марка А (містить до 3 % смоляних кислот) та 
марка  Б  (містить  до  18-30  %  смоляних  кислот).  Остання  має  значно  виражену  здатність  до 
утворення піни. Цей флотаційний реагент належить до малотоксичних сполук .  

Найбільш широке розповсюдження серед катіонних флотаційних реагентів отримали аміни 
на основі пальмової олії, фракції c7-c18. Але відомо, що зі збільшенням молекулярної маси під-
вищується  токсичність  флотаційних  реагентів.  Тому  слід  враховувати  не  тільки  технологічну 
ефективність, але й безпечність для здоров’я та життя працюючих. 

Флотаційні реагенти на основі аліфатичних амінів фракції c7-c9 викликають зміни маси тіла 
у піддослідних тварин, значні патологічні зміни  печінки. Крім того вони мають виражену міс-
цево-подразнюючу  дію.  Здатні  проникати  через  неушкоджену  шкіру  із  загально  токсичними 
ефектами. При безпосередньому контакті зі шкірою та слизовими оболонками ока аміни фрак-
ції c7-c9  викликають некроз шкіри та помутніння рогівки з втратою зору. ГДК в повітрі робочої 
зони для цих речовин становить 1 мг/м3. 

Флотаційні реагенти на основі аліфатичних амінів фракції c10-c16 є менш токсичними, ніж  
c7-c9, але характер дії на теплокровних тварин є аналогічним, тобто виявляють подразнюючий 
ефект при  інгаляційному впливі  та при нанесенні на слизову оболонку ока  і шкіру. Величина 
ГДК  у  повітрі  робочої  зони  алкілдіметиламінів  фракції  c10-c16  становить  2мг/м3,  при  роботі  з 
цими речовинами потрібен спеціальний захист шкіри та очей.  

Значна  частина  флотаційних  реагентів  в  умовах  виробничого  процесу  здатна  викликати 
подразнення дихальних шляхів внаслідок присутності у вигляді аерозолю або пари. Так, у робі-
тників,  які  мають  у  виробничих  умовах  контакт  з  подразнюючими  дихальні  шляхи  газами  в 
концентраціях  до  3  ГДК,  ознаки  хронічного  бронхіту  за  епідеміологічними  критеріями  ВОЗ 
виявляються у 25,1% випадків, що у 1,7 разів частіше, ніж у інших робітників. Робота в умовах 
впливу подразнюючих газів призводить до змін показників функції зовнішнього дихання, які, у 
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першу  чергу,  характеризуються  зниженням  прохідності  у  дистальних  відділах  бронхіального 
дерева, а також змінами імунного статусу, частота яких корелює з виразністю порушень брон-
хіальної прохідності. 

Серед факторів, обумовлюючих ризик розвитку хронічного бронхіту, важливе місце посі-
дають подразнюючі дихальні шляхи пари, гази та аерозолі. Доведена можливість розвитку фу-
нкціональних  порушень  в  системі  зовнішнього  дихання  та  хронічного  бронхіту  у  людей,  які 
мають виробничий контакт з деякими пневмотропними речовинами у відносно невисоких кон-
центраціях. 

Отже, найбільш суттєвий вплив флотаційні реагенти - аліфатичні аміни здійснюють на ди-
хальні шляхи та слизові оболонки очей. 

Для флотаційних реагентів - діамінів, як для амінів, характерною є переважно подразнюю-
ча дія, а також вплив на центральну нервову систему. Діаміни викликають захворювання шкіри 
як в результаті подразнення, так і внаслідок сенсибілізації. 

Флотаційний  реагент  «Лілафлот  Д  817  М»,  який  належить  до  оксиетильованих  діамінів 
[RO(CH2)nNH2] та вже використовується на деяких з гірничо-збагачувальних комбінатах України, є 
речовиною І класу небезпеки. Клінічна картина гострого інгаляційного отруєння тварин характеризу-
валась зменшенням частоти дихання і поступовим переходом у тривалий судомний вдих та недовгий 
видих. Через 20-30 хвилин після початку інгаляції у тварин спостерігалося інтенсивне слиновиділен-
ня, а після припинення впливу - загальмованість рухів, утруднене ротове дихання. 

Обґрунтована ГДК в повітрі робочої зони для флотаційного реагенту «Лілафлот Д 817 М» 
становить 0,07 мг/м3  із позначкою «потребує спеціального захисту шкіри та очей». У воді во-
доймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування ГДК становить 0,05 
мг/м3  з  обмежуючим  санітарно-токсикологічним  показником  шкідливості.  Середньодобова 
ГДК в атмосферному повітрі населених місць становить 0,05 мг/м3; ГДК максимально разова в 
атмосферному повітрі населених місць - становить 0,012 мг/м3. 

З наведених токсикологічних характеристик флотаційних реагентів видно, що їх викорис-
тання  потребує  опрацювання  спеціальних  технологій  захисту  оточуючого  середовища  та  лю-
дей, які працюють на рудозбагачувальних фабриках.  

Викладення матеріалу та результати. Флотаційний метод збагачення залізорудної сиро-
вини являє собою складний фізико-хімічний процес із використанням  основного компоненту - 
флотаційного реагенту. Флотаційний реагент - хімічна речовина комплексної сполуки повинен 
задовольняти наступним  технологічним вимогам: мати  мінімальну токсичність, витрату й вар-
тість; бути максимальної селективної дії; істотно підвищувати ефективність збагачення. У цей 
час за кордоном та в Україні використається флотаційний реагент «Лілафлот Д 817 М», харак-
теристика якого приведена вище.  

На  сьогодні  в  Україні  є  певний  досвід  використання  таких  технологій.  Це  Полтавський 
ЦГЗК, Інгулецький ГЗК, де працюють по одній РЗФ. Плануються також техніко-економічні об-
ґрунтування цих робіт на Північному ГЗК. 

Збагачення залізної руди на Інгулецькому та Полтавському ГЗК здійснюється флотаційним 
методом. 

Для підвищення якості концентрату На РЗФ-1 та РЗФ-2 ВАТ «Північний ГЗК» компанією 
«Metco Minerals» і ВАТ НДПІ «Механобрчормет» запропоновані варіанти (альтернативи) маг-
нітної, флотаційної і магнітно-флотаційної технологічних схем доведення вмісту заліза до 68,5-
69,0%. 

Варіанти  технологічних  регламентів  підвищення  якості    концентрату  компанії  «Metco 
Minerals» включають: 

1. Технологічну схему магнітного збагачення (варіант, альтернатива 1). 
2. Технологічну схему магнітно-флотаційного збагачення (варіант, альтернатива 2). 
3. Технологічну схему флотаційного збагачення (варіант, альтернатива 3). 
Технологічна схема магнітного збагачення варіант (альтернатива 1) для підвищення вмісту 

заліза в концентраті не припускає використання хімічних реагентів. 
Технологічні  схеми  магнітно-флотаційного  та  флотаційного  збагачення  для  підвищення 

вмісту заліза в концентраті передбачають   використання хімічних сполук – флотаційного реа-
генту «Лілафлот Д 817 М». 

У  цих  технологіях  джерелами  потенційного  впливу  на  навколишнє  середовище  є  димові 
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труби, що скидають в атмосферу пилові та газові повітряні потоки з ділянок  і відділень РЗФ, 
ФОК та хвостосховище. 

Перелік видів впливу цього виду діяльності на навколишнє середовище включає: 
викиди  в  атмосферу  пилу  недиференційованого  ,  аерозолів  органічних  сполук  у  вигляді, 

флотаційного реагенту «Лілафлот Д 817 М»; 
утворення будівельних, побутових відходів і виробничих відходів; 
споживання  водних  ресурсів,  електроенергії,  стисненого  повітря  й  утворення 

господарсько-побутових і виробничих стоків; 
скидання у хвостосховище з виробничими стоками флотаційного реагенту «Лілафлот Д 817 М». 
Дослідження  гігієнічної оцінки технології флотаційного збагачення залізорудного концен-

трату ВАТ «Північний ГЗК» з використанням флотаційного реагенту «Лілафлот Д 817 М» були 
виконані  Українським  НДІ  промислової  медицини  на  дослідно-промисловій  фабриці  ВАТ 
НДПІ  «Механобрчормет».  У  процесі  наполовину  промислових  випробувань  флотаційна  уста-
новка працювала по 12 годин на добу. Із середньою продуктивністю 120 кг на годину. Питома 
витрата флотаційного реагенту «Лілафлот Д 817 М» становила 200,0 г/т сировини для основної 
флотації та 50 г/т - для контрольної флотації. Дослідження газового аерозольного складу повіт-
ря робочої зони виконана на всіх основних ділянках технологічної лінії, а також при випалю-
ванні обкотишів з збагаченого концентрату. У результаті досліджень встановлено, що при тем-
пературі повітря в робочій зоні 23,0-30,1°С, відносної вологості 77,0-86,0% і швидкості повітря 
0,2 м/с, на всіх ділянках технологічної схеми, при дозуванні флотаційного реагенту над контак-
тним чаном біля гідравлічного циклону сепаратора флотаційної машини основної та контроль-
ній флотації, концентрація аерозолю «Лілафлот Д 817 М» склала 2,0  і більше ГДК, а середня 
концентрація аерозолю становила 1,98-3,76 ГДК. При випалюванні обкотишів із флотаційного 
концентрату концентрація аерозолю флотаційного реагенту не перевищувала ГДК. При факти-
чних параметрах мікроклімату з технологічного устаткування наполовину промислової устано-
вки флотаційного подальшого збагачення  відбувалося виділення й нагромадження флотаційно-
го  реагенту,  що  привело  до  збільшення  концентрації  амінів.  Зі  збільшенням  температури  на-
вколишнього повітря в приміщенні збільшується випаровування флотаційного реагенту. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. На підставі отриманих результатів впро-
вадженню флотаційних методів збагачення залізної руди повинні передувати такі роботи:  

по нормалізації концентрації флотаційного реагенту «Лілафлот Д 817 М» у повітрі робочої зони: 
розроблення проекту ізольованого розміщення складу флотаційного реагенту й інших діля-

нок технологічної лінії водяного збагачення  (контактування, флотації, класифікації, подрібню-
вання, фільтрації та ін.); 

автоматизація  ділянок  технологічної  лінії  (виключення  присутності  обслуговуючого  пер-
соналу); 

аспірація технологічного устаткування; 
організація примусового, трьох-п'яти кратного повітрообміну на ділянках з технологічним 

устаткуванням.  
По збереженню атмосферного повітряного та водного середовищ: 
моніторинг концентрацій діамінів у атмосферному повітрі на межі СЗЗ та у воді хвостосхо-

вищ Інгулецького та Полтавського ГЗК; 
проведення досліджень впливу діамінів , які використовуються у флотаційних технологіях збага-

чення на діючих фабриках Інгулецького та Полтавського ГСК на атмосферне та водне середовище; 
проведення оцінки впливу флотаційних та магнітно-флотаційних технологій збагачення на 

навколишнє середовище. 
Отже, подальше впровадження флотаційних та магнітно-флотаційних технологій збагачен-

ня залізної руди на рудозбагачувальних фабриках Криворізького басейну пов’язані з викорис-
танням високотоксичних високомолекулярних речовин І класу небезпеки. 

Необхідно провести детальні дослідження їх впливу на оточуюче атмосферне та водне се-
редовище та лише тоді розробити конкретні рекомендації щодо їх впровадження в практику. 
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ РОБІТ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ  
СТОСОВНО МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 

Розглянуто основні  питання,  які необхідні при  обробці  та узагальненні  інформації  в управлінні  ризиками від 
травматизму. Виділено головні функції та заходи даних методик. Зосереджено увагу на перевагах використання різ-
них видів ризику. Приведені терміни ризику та їх сутність. Розглянуті причини виникнення ризику, їх визначення. 
Наведені показники рівня ризику та його здатності до наслідків травматизму. 

Ключові слова:  методологія  управління  ризиками,  виробничий  травматизм,  система  управління  охороною 
праці, ризиковані ситуації, джерело ризику, оцінка ризику, ризик небезпеки, технологія, трудова діяльність. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Методологія управ-
ління ризиком на виробництві є соціально-економічною необхідністю. У більшості країн світу 
оцінка й управління ризиками в охороні праці є важливою законодавчою установою, якою не-
обхідно керувати та проводити контроль На сьогодні в гірничий промисловості є багато неви-
рішених питань з охорони праці. Значна кількість вчених різних країн намагаються покращити 
систему  охорони  праці  в  різних галузях  її  функціонування.  Одним  з  напрямів  удосконалення 
системи  охорони  праці  є  гілка  управління  ризиками  на  виробництві.  Багато  вчених  знайшли 
різні  методи  контролю  ризику  на  виробництві,  але  оскільки  ризик  є  природною  складовою 
життя  і  не  може  залишатись  незмінним,  система  визначення  та  методи  профілактики  ризику 
потребує постійного змінення тому, що картина травмованості, на жаль, невтішна. 

Найбільш травмонебезпечними є такі  види економічної діяльності:  підземне видобування 
кам’яного вугілля - 175 потерпілих, у тому числі - 1 випадок смертельний; чорна металургія - 
93 травмованих, у тому числі - 5 смертельно; підземне видобування залізної руди - 87 травмо-
ваних, у тому числі -2 смертельно; підземне видобування та збагачення марганцевої руди - 48 
травмованих, виробництво сталевих труб - 49 травмованих, у тому числі - 1 смертельно; зага-
льне будівництво - 38 травмованих, у тому числі 9 смертельно; відкрите видобування залізної 
руди - 34 травмованих, у тому числі - 2 смертельно; освіта - 29 травмованих; охорона здоров’я - 
28 травмованих, в тому числі - 1 - смертельно; вирощування зернових та технічних культур - 18 
травмованих, у тому числі - 4 смертельно.  

Аналіз досліджень і публікацій.  Вивчення  управління  ризику  та  дослідженням  ефективних 
методів  зниження  травматизму  на  виробництві,  вчені  займаються  давно,  тому  різноманітність  їх 
теорії вражає. Як відомо, система управління охороною праці (СУОП) була розроблена в Україні, і 
вперше впроваджена на львівських підприємствах в 1976 р. У тому ж році система була схвалена 
Укрпрофрадою і почала впроваджуватися по всій Україні. А з 1983 р. система управління охоро-
ною праці (СУОП) стала широко впроваджуватись на підприємствах Радянського Союзу. У 1996 р. 
був  розроблений  Британський  стандарт  -  BS-8800  «Occupational  Health  and  Safety  management 
System», а в 1999 р. набув чинності міжнародний стандарт OHSAS 18001 «Occupational Health and 
Safety Assessment Series», на підставі якого ця система була впроваджена і функціонує сьогодні на 
підприємствах Європейського Союзу. Для оцінки ризику в сфері охорони праці в Україні найбіль-
ше використовується міжнародний стандарт - ОHSAS 18001 [2-4]. 

Постановка завдання. Забезпечення безпеки населення від різних техногенних джерел в 
розвинених країнах уже кілька десятиліть здійснюється на основі концепції прийнятного ризи-
ку, що вимагає кількісного визначення ризику і порівняння його з прийнятним рівнем. Вироб-
ничі та професійні ризики можна розглядати як кількісну міру небезпеки, що враховує ймовір-
ність виникнення негативних наслідків на робочому місці працівника в сфері його діяльності, 
можливо розглядати як різновид техногенних ризиків, а саме технологічних процесів на вироб-
ництві. При управлінні ризиками необхідно виділяти головні напрямки боротьби з ними: вияв-

                                           
 Гненна О.В., 2013 
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лення та ідентифікація ризику небезпеки, оцінка та аналіз ризику та їх описання, моніторинг та 
прогнозування розвитку небезпек, класифікація ризику та знешкодження його, оцінка можли-
вих наслідків небезпек, запобігання появи нових ризикованих ситуацій, розробка заходів та за-
собів щодо мінімізації наслідків небезпеки, контроль.  

Аналіз виробничого травматизму показує, що основна причина травм і загибелі людей на 
робочих місцях - це поганий психічний стан працівників під час виконання трудових обов'язків, 
втомленість,  неуважність,  що  призводить  до  ризику  імовірності  заподіяння  шкоди  та  тяжких 
наслідків в сфері трудової діяльності та можливий розмір втрат від них. Все це переплітається з 
обов’язковим соціальним страхуванням від нещасних випадків, травматизму на виробництві, та 
формування обов’язкових професійних пенсійних систем.  

На сьогодні на гірничих підприємствах управління та оцінка ризику повинна бути перегля-
нутою та документованою, необхідно розробити та впровадити нові методики оцінки ризику в 
сфері охорони праці на гірничих підприємствах. 

Викладення матеріалу та результати.  У  своїй  роботі  В.Я.  Оніщенко  [1]  стверджує,  що 
критерієм оцінки ефективності роботи з управління безпекою може стати величина технологіч-
ного ризику, такому ризику піддаються працівники в процесі праці.  

Технологічний ризик  є мірою для оцінки конкретного підприємства,  він виражає вірогід-
ність  виникнення  виробничої  аварії,  пожежі,  втраті  працездатності,  внаслідок  яких  можливі 
повні або часткове припинення випуску продукції, втрата здоров'я і загибель людей.  

Кількісна оцінка  технологічного ризику визначена на основі  статистичної  інформації, що 
характеризує стан виробничого травматизму, впливу умов праці на здоров’я працівників на ви-
робництві  за  наступними  показниками:  інтегральна  оцінка  умов  праці,  частота  виникнення 
травм та аварій. [1].  

В.Н.  Шликов,  Б.М.  Коржик,  І.О.Ткаченко  [2]  розглядали  методики  оцінки  виробничого 
травматизму та його визначення. При оцінці  ризику,  автори врахували вимоги системи мене-
джменту професійного здоров’я та безпеки OHSAS. Автори наголошують, що необхідно розро-
бити механізм визначення обґрунтованих оцінок ризиків та їх критеріїв з урахуванням соціаль-
но-економічних  факторів.  Будь-яка  небезпека,  може  бути  потенційною  небезпекою,  антропо-
генного,  техногенного,  природного  характеру.  Така  небезпека  може  стати  джерелом  ризику. 
Кожне джерело ризику супроводжує певна сукупність факторів ризику. Величина ризику хара-
ктеризує  вірогідність  і  можливість  спричинити  будь-яку  шкоду.  В.Н.  Шликов,  Б.М.  Коржик, 
І.О.Ткаченко [2] уявляють ризик як математичне очікування певної величини шкоди: R =L∙Y, де 
R-  ризик,  L-  вірогідність  виникнення  негативної  події  (1/рік),  Y  -  величина  певного  ступеня 
шкоди [2]. Автори наголошують, що в галузі OHSAS ризик у загальному вигляді є показником 
кількісної міри небезпеки тієї або іншої несприятливої події. Тоді ризик визначається як сполу-
чення, добуток двох функцій, функцій міри наслідків несприятливої події S та функції частоти, 
вірогідності, її появи H.  

У такому випадку ризик розглядається як функція R=f (S,H), яку можна записати у вигляді 
формули R=S∙H. Графічним відображенням функції ризику R=f (S,H), автори відмітили область 
допустимого, недопустимого (між допустимим та недопустимим) та недопустимим (неприйня-
тним) ризиком [2].  

Отже, будь-яка система менеджменту в області OHSAS базується на плануванні, яка вклю-
чає в себе: ідентифікацію небезпек, оцінку ризику, а також впровадження моніторингу та захо-
дів з постійним поліпшенням результативності в області OHSAS. Різноманітні оцінки ризику в 
багатьох випадках впливають на вибір пріоритетів щодо мети та програми менеджменту в об-
ласті OHSAS [2]. 

Ризиком  в  сфері охорони  праці  займалась  Т.М.  Таірова  [3]  вона  розглядала  види  ризику, 
терміни його використання, причини виникнення ризику, визначенням та розрахунком ризику, 
трактуванням  ризику.  Ризик  є  природною  складовою  життя,  він  супроводжує  людину  в  усіх 
сферах  діяльності  [3].  Т.М.  Таірова  наголошує,  що  часто  використовують  слова  як:  «ризик 
втрати», «ризик для життя», «ризик аварії», «ризик катастрофи», «екологічний ризик». В охо-
роні праці найчастіше розглядаємо терміни: «ризик події», «ризик нещасного випадку», «ризик 
смерті», «виробничий ризик» та «професійний ризик».  

Походження ризику може бути як природним, так і техногенним, передумовами виникнен-
ня ризику є об’єктивні та суб’єктивні причини. Т.М. Таірова пояснює, що ризик можна викори-
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стовувати для оцінки стану умов праці, економічних збитків, що визначаються нещасним випа-
дком або професійним захворюванням. Для цього використовується кількісна характеристика 
дії  небезпек,  які  формуються  під  впливом  на  людину  конкретної  небезпеки.  Тобто  кількість 
нещасних випадків та нещасні випадки зі смертельним наслідком, що виникають під впливом 
конкретної небезпеки на людину. Тому коли використовують термін ризик, необхідно вказувати 
саме чого [3]. Т.М. Таірова наголошує, що в охороні праці використовують щонайменше два трак-
тування поняття ризик як кількісної міри небезпеки, а саме - ризик як ймовірність виникнення нега-
тивної події - апріорне трактування, та ризик як максимальні збитки, спричинені негативною поді-
єю - кількісна оцінка. Крім того, ризик розглядається як математичне очікування збитків, що вини-
кають при аваріях, катастрофах.  

Методологія оцінки професійного ризику дає можливість порівнювати та класифікувати рі-
зні шкідливі  та небезпечні фактори виробничого середовища відповідно до  їх  впливу на  здо-
ров’я працюючих та за тяжкістю наслідків: смерті, травми на виробництві, професійного захво-
рювання.  

Визначення виробничого ризику повинно ґрунтуватися на величині експозиції небезпечних 
та шкідливих факторів трудового процесу, показників стану здоров’я та втрати працездатності 
працівників, оцінки робочого місця (характеристики стану обладнання, характеру та розташу-
вання робочих поверхонь, використання електрообладнання та ін) [3]. 

Н.Ю. Шваґер [4] працювала над методичними підходами оцінки індивідуальних і колекти-
вних професійних ризиків. Вона виклала сучасні методи вивчення професійних ризиків, що до-
зволяють актуально оцінити обсяги фінансових страхових ресурсів для компенсації втрати за-
робітків  і фінансування  лікувальних, оздоровчих  і  реабілітаційних  заходів.  вважає, що  поши-
рення  професійних  ризиків  пояснюється  високим  рівнем  розвитку  індустріальної  праці,  коли 
активне  застосування  техніки  і  технології,  хімічних  і  біологічних  речовин,  різних  видів  енергії  і 
проникаючого випромінювання призводить до того, що практично всі сфери життєдіяльності лю-
дей буквально пронизані ризиками.  

Інтерес до природи різних видів ризику став предметом професійної діяльності фахівців різних 
областей знань. Крім традиційних видів ризику, все більша увага приділяється цивілізаційним, тех-
ногенним, політичним та модернізаційним ризикам. 

Багато  вчених  говорять,  що  повністю  уникнути  ризикованих  ситуацій  у  процесі  праці  у 
сфері матеріального виробництва сьогодні  вже неможливо. Е. Гідденс  [5] вважає, що ризик є 
однією  з  атрибутивних  рис  "високої  сучасності",  яка  характеризується  принциповою  некеро-
ваністю цілого ряду ситуацій і процесів, які загрожують людству в цілому [5]. 

У. Бека [6] вважає, що ризик  - це всеосяжна характеристика товариства на певному рівні 
його розвитку, який після індустріального і постіндустріального етапів перетворюється в "гру-
пи ризиків". Суть "групи ризику" полягає в тому, що логіка виробництва індустріального сус-
пільства  трансформується  в  логіку  виробництва  масового  поширення  ризиків,  породжуваних 
науково-технічних систем. Зростаючі за масштабами і сфері поширення, невизначеність і в кін-
цевому рахунку підривають сам принцип ринкового господарства [6]. 

Вивчення теми професійних ризиків  - однієї  з різновидів техногенних ризиків  - особливо 
актуально. У першу чергу це пов'язано зі становленням страхових механізмів обов'язкового со-
ціального страхування ід нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, фо-
рмуванням обов'язкових професійних пенсійних систем. Виявлення ймовірності прояву профе-
сійних ризиків у часі, важкості їх наслідків для певних груп працюючих та окремих працівників 
дозволяє приймати заходи з профілактики та мінімізації ризиків, актуально оцінити обсяги фі-
нансових  страхових  ресурсів  для  компенсації  втрати  заробітків  і  фінансування  лікувальних, 
оздоровчих і реабілітаційних заходів.  

Вважається, що тільки за допомогою сучасних методів вивчення професійних ризиків мо-
жливо отримати правильне уявлення про суб'єктів соціального захисту, визначити пріоритети 
державної соціальної політики, розподілити фінансовий тягар по організації соціального захис-
ту  між  основними  суб'єктами,  розробити  адекватну  модель  управління охороною  праці.  Крім 
того, оцінка макроекономічних наслідків професійних ризиків дозволяє виробляти рекоменда-
ції при проектуванні обладнання та технологічних процесів, а також стратегічні орієнтири при 
розробці інвестиційних програм. Професійний ризик - Rпр складається з таких складових: 

Ризику внаслідок пошкодження травм різного ступеня тяжкості - Rтр виділяючи летальний 
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результат  - Rсм, ризику ушкодження здоров'я внаслідок професійних захворювань Rпз та обу-
мовленого шкідливими умовами праці, вагою і напруженістю трудового процесу прихованого 
ушкодження здоров’я - Rскр; записується наступним чином: Rпр = Rсм+Rтр+ Rпз+ Rскр [6]  

Мерві Муртонен [8], який займався ризиком на робочих місцях вважає, що підвищення рі-
вня захисту працівників від професіональних ризиків у процесі їх трудової діяльності є одним з 
головних напрямків всіх фахівців охорони праці, а скорочення виробничих травм і професійних 
захворювань залишається найважливішим завданням усіх рівнів управління охороною праці  з 
будь-якої точки зору - гуманітарної, соціальної, економічної, особистої, корпоративної та сус-
пільної. Наведені методи і процедури дозволяють реалізовувати вельми гнучкий підхід до оцін-
ки ризиків. Ризик - це поєднання ймовірності шкоди, завданої небезпекою і можливою величи-
ною цієї шкоди є мірою небезпеки [8]. На думку вченого, оцінка ризику складається в загаль-
ному та систематичному виявленні небезпек і визначенні величини ризиків. Загальною метою 
ризиків є підвищення рівня безпеки праці.  

Управління ризиком - систематична робота по недопущенню погіршення умов праці на ро-
бочому місці і забезпечення гарного самопочуття персоналу. Управління ризиками включають 
всі заходи, які вживаються для зниження і ліквідації ризиків [8]. Оцінка ризику - виявлення, які 
виникають у процесі небезпечної праці, визначення їх величини і значущості виникаючих ри-
зиків [8]. 

Оцінка ризиків є найбільш ефективним превентивним заходом. При оцінці ризиків врахо-
вується не тільки несприятливі події і нещасні випадки, що сталися раніше, але й небезпеки, які 
поки не викликали несприятливих наслідків.  

Отже,  оцінка  ризику  дозволяє  виявити  небезпеки,  перш  ніж  вони  викликають  нещасний 
випадок або заподіють іншу шкоду працівникові. Оцінка ризиків являється безперервним і сис-
тематичним процесом. Вона проводитиметься поетапно, з урахуванням раніше виявлених небе-
зпек.  

Основою для оцінки ризиків  служить виявлення небезпек, що виникають під час роботи. 
Якщо ці небезпеки можна цілком усунути, слід оцінити їх ризик для здоров'я і безпеки праців-
ників. На основі оцінки можна прийняти обґрунтоване рішення з підвищення безпеки. Висока 
оцінка ризиків організується роботодавцями.  

Етапи оцінки та управління ризиками. 

 

Така оцінка ризику відображає дійсний стан,  а  її результати відображають реальні умови 
праці та трудового процесу. Висока оцінка ризиків є систематичною, систематично розпізнава-
лися небезпеки і оцінювалися ризики для самих головних виробничих процесів. Висока оцінка 
ризиків відображає найбільш гострі проблеми (потреби) забезпечення безпеки праці. Така оцін-
ка  повинна  носити  профілактичний  характер,  бути  практичною  та  документованою.  Висока 
оцінка ризиків повинна бути розвинутою і постійно діючою функцією підприємства [8].  

Ефективне  управління  охороною  праці  можливе лише  за  тієї  умови,  що  відомо  нинішній 
стан охорони праці та виявлено проблемні місця, оскільки метою охорони праці є підвищення 
безпеки і планомірне покращення умов праці на робочих місцях. Добре сплановане оцінка лег-
ше  і  швидше  виконується.  Існує  ряд  питань,  відповіді  на  які,  необхідно  отримати,  перш  ніж 
приступити до безпосереднього виконання оцінки ризиків «Планування оцінки ризику», може 
слугувати для такої роботи. Участь працівників в оцінці ризиків дуже важлива, так як оціню-
ються  саме  ті  ризики,  яким  піддаються  працівники.  Найбільш  поширеним  принципом  є  той, 
при якому оцінка, виконується персоналом підприємства, здійснюється за участю працівників і 
використанні їх досвіду в оцінці ризиків [8]. 

Планування оцінки 

розпізнавання факторів небезпеки і шкоди 

визначення величини ризику 
наслідки очевидність 

 

рішення про значущість ризику 

вибір і виконання заходу 
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Інтегральна оцінка здоров’я працівника базується на відношенні його до однієї з п’яти груп 
диспансерного спостереження за результатами періодичного медичного огляду [9]. 

1 група: Здорові працівники, які не пред'являють скарг на стан здоров'я, у яких не виявлені 
які-небудь захворювання або порушення функцій окремих органів  і систем; ГРВІ не більше 1 
разу на рік; ТВП за хвороби не більше 7 днів на рік.  

2 група: Практично здорові працівники з функціональними порушеннями окремих органів і 
систем; ГРВІ не більше 2 разів на рік; ТВП за хвороби не більше 14 днів на рік.  

3 група: Працівники з компенсованим плином хронічних неінфекційних  захворювань, які 
не є протипоказанням для продовження роботи в професії; ГРВІ не більше 3 разів на рік; ТВП 
за хвороби більше не більше 21 дня в рік.  

4 група:  Працівники  з  субкомпенсованим  плином  хронічних  неінфекційних  захворювань, 
які не є протипоказанням для продовження роботи в професії; ГРВІ більше 3 разів на рік; ТВП 
за  хвороби  більше  21  дня  на  рік.  5  група  складається  з  двох  підгруп:  працівники  з  ранніми 
ознаками  дії  на  організм  шкідливих  факторів  середовища  і  трудового  процесу  без  клінічних 
ознак професійного захворювання; працівники, у яких за результатами ПМО виявлено загальні 
медичні протипоказання для продовження роботи в професії [5,9]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Відповідно до статті 3 Закону України «Про 
охорону праці»  законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про 
працю  України,  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  від 
нещасного  випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання,  які  спричинили  до  втрати 
працездатності» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів [8]. 

Аналіз стану виробничого травматизму та професійного захворювання в Україні  показав, 
що незважаючи на заходи які вживаються роботодавцями, для створення безпечних та нешкід-
ливих умов праці на кожному робочому місці, рівень виробничого травматизму та професійної 
захворюваності  в  Україні  залишається ще  досить високим  порівняно  з  більшістю  розвинутих 
країн світу [9].  

За даними Міжнародної організації праці (МОП), рівень смертельного травматизму в Укра-
їні залишається одним з найвищих порівняно з європейськими галузями та США: з розрахунку 
на 100 тис. працівників порівняно з Німеччиною вищий у 2,5 рази; США- у 2 рази; Італією в 1,3 
рази; але нижчий ніж у Росії в 1,5 рази [40]. Можливо, ситуація виправиться після ратифікації 
2.11.11 р. Конвенції МОП № 155 [10]. Життя людини залишається на першому місці в охороні 
праці тому, необхідно приділяти більше нагляду, саме за ризикованими ситуаціями, які можуть 
статися з працівником на робочому місці та взагалі. Необхідно передбачати, розраховувати та 
виділяти небезпечні фактори. У подальшому дослідженні, необхідно вводити внутрішній аудит, 
як один із методів оцінки ризику на виробництві. 
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ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩЕТВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ССАВЦІВ НА АКТИВНІСТЬ ПРОТЕАЗИ  
В ҐРУНТАХ ВІДВАЛІВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Проводилися дослідження впливу середовищетвірної діяльності  ссавців на біологічну активність  ґрунтів при-
родних лісових біогеоценозів балок та ділянок відвалів гірничорудної промисловості в умовах степової зони Украї-
ни. Вивчення цих аспектів сприятиме пізнанню ролі ссавців у біогеоценотичних процесах,  яка наразі  залишається 
недооціненою. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Відомо, що деякі сса-
вці впливають на різні сторони процесу ґрунтоутворення, фізичні та хімічні особливості ґрунту 
як одного з найважливіших компонентів біогеоценозу. У регіонах з інтенсивним антропотехно-
генним впливом середовищетвірну діяльність ссавців можна розглядати як екологічний чинник 
інтенсифікації ґрунтоутворення. Саме тому необхідно вивчати роль і оцінювати вплив ссавців у 
створенні екологічного буфера проти  жорсткого пресу техногенних факторів при формуванні 
системи механізмів  ґрунтового гомеостазу. Усе це обумовлює необхідність проведення дослі-
джень,  спрямованих на встановлення та  з’ясування  зв’язків між найважливішими біогеоцено-
тичними процесами і участю в них таких гетеротрофів як ссавці [9,10]. 

Біологічна активність ґрунтів є дуже важливою характеристикою, яка відображає, фокусує 
майже всі процеси ґрунтоутворення. Тому її вивчення  в умовах біогеоценозів, що утворилися 
на  ґрунтах,  порушених  видобутком  та  переробкою  залізної  руди,  має  не  абияке  наукове  та 
практичне значення.  

Дослідження  впливу середовищетвірної діяльності ссавців на біологічну активність ґрун-
тів природних лісових біогеоценозів балок та ділянок відвалів гірничорудної промисловості в 
умовах степової зони України до цього часу не проводились. Отже вивчення цих аспектів спри-
ятиме пізнанню ролі ссавців у біогеоценотичних процесах, яка наразі  залишається недооціне-
ною.   

Аналіз досліджень і публікацій. Наведено аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної нау-
кової літератури з оцінки екологічного стану природних та техногенно змінених ґрунтів за по-
казниками біологічної активності.  

Висвітлено значення середовищетвірної діяльності ссавців у процесах відновлення біологі-
чної активності ґрунтів за низкою показників. 

Екскреторна та риюча діяльності ссавців - це важлива ланка середовищетвірної діяльності 
тварин, яка впливає на біогеоценотичні процеси, особливо на процеси ґрунтоутворення та біо-
логічну активність ґрунтів [1,2,3,6,7,9]. Під впливом екскреторної та рийної діяльності  різних 
груп ссавців у цілому проявляється односпрямована дія на комплекс ґрунтових процесів та на 
прискорення кругообігу речовин, що дозволяє біогеоценотичній системі більш інтенсивно ви-
користовувати органічний та мінеральний ресурси.  

Показано, що при цьому відбувається прискорення використання органічних та мінераль-
них сполук у процесах створення продуктивності.  

Ґрунт інтенсивно збагачується поживними елементами, прискорюються процеси деструкції 
органічної  речовини,  оптимізуються  фізико-хімічні  властивості  ґрунтів,  підвищується  їх  за-
гальна біологічна активність [4,12,13,14,15,16].  

Водночас констатовано, що середовищетвірна функція ссавців і біологічна активність ета-
лонних та техногенних ґрунтів Степового Придніпров’я залишаються практично не вивченими. 

Постановка завдання. Виходячи з принципів учення про біогеоценоз [11] та використовую-
чи  ідею  про  середовищетвірну  та  функціональну  роль  біоти  [2,4,10],  поставлено  за  мету  дослі-
дження  0  встановити  роль  ссавців  у  формуванні  процесів  відновлення  біологічної  активності 
ґрунту,  на  землях  порушених  видобутком  та  переробкою  залізної  руди,  в  умовах  Степового 
Придніпров’я.  

Для реалізації поставленої мети вирішено такіі завдання: 
оцінити характер та величину впливу рийної та екскреторної діяльності ссавців на фермен-

тативну активність ґрунту  природних лісових біогеоценозів балок та ділянок відвалів гірничо-
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рудної промисловості; 
дослідити середовищетвірний вплив рийної та екскреторної діяльності ссавців на динаміку 

процесів ґрунтового "дихання" при забрудненні ґрунту важкими металами; 
Об’єкт досліджень  -  середовищетвірна  діяльність  ссавців,  а  саме  екскреторна  діяльність 

ссавців (куниця лісова Martes martes, кабан звичайний Sus scrofa, лось Alces alces, козуля євро-
пейська Capreolus capreolus, заєць сірий Lepus europaeus, корова Bos taurus taurus) та рийна ді-
яльність мікромамалій (сліпак звичайний Spalax microphtalmus) в умовах антропогенного нава-
нтаження.  

Предмет дослідження  -  екологічні  особливості  едафотопів  біогеоценозів  відвалів,  а  саме 
ферментативна активність, "дихання", накопичення органічного вуглецю і гумусу в умовах те-
хногенної трансформації. 

Методи досліджень.  Визначення  ферментативної  активності  ґрунтів  (уреази,  інвертази, 
протеази) проводилося за А.Ш. Галстяном. Математична обробка отриманих даних проводила-
ся за допомогою стандартного пакета прикладних програм Microsoft Excel.  

Викладення матеріалу та результати. Експериментальні дослідження проводили на   те-
риторіях гірничорудних відвалів з різним віком насаджень недалеко від  м. Кривий Ріг (відвал 
Далекий - “АрселорМіттал Кривий Ріг” та відвал Фрунзе - ВАТ «ЦГЗК»).  

Експозицію екскрементів витримували впродовж 1, 3 і 12 місяців, розмір дослідних ділянок 
становив 10×5 м. На кожній ділянці було проведено дослідження з внесенням на поверхню ґру-
нту екскрецій (дослід) і без внесення (контроль).  

Екскреції  ссавців  вносили  з  розрахунку  1  кг/м2  ґрунту.  Як  контрольні  використовувалися 
ділянки без впливу тварин, що досягалося шляхом механічної ізоляції.  

Лабораторні досліди проводили на базі Криворізького ботанічного саду НАН України в ла-
бораторії фізіології рослин і біології ґрунтів. 

Показником  діагностичного  складу  ґрунту  можливо  вважати  і  вміст  в  ґрунті  такого  фер-
менту, як протеаза.  

Протеолітичні  ферменти  каталізують  гідролітичне  розщеплення  білкових  сполук  та  пеп-
тидів і гідроліз цих продуктів до амінокислот.  

Протеази  поділяють  на  дві  підгрупи:  протеїнази  і  пептидази.  Перші  з  них  розщеплюють 
справжні білки, а другі каталізують розпад поліпептидів і дипептидів до амінокислот. Але та-
кий поділ досить умовний [5]. 

Середовищетвірна діяльність ссавців, а саме рийна активність сліпака підвищує величину 

активності ферменту протеази порівняно з ділянками  відвалів без пориїв (рис. 1).  
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Рис. 1. Вплив середовищетвірної діяльності ссавців на активність протеази ґрунту (відвал Далекий) “Арселор-
Міттал Кривий Ріг” 0-5 і 5-10 – шари ґрунту; 1 - закладка екскреції у травні, виміри активності у червні; 3 - виміри 

активності у вересні; 12 - виміри активності у травні наступного року 

Так, у період експозиції 1 місяць на ділянках відвалів активність протеази підвищується від 
2 до 2,5 разу, незалежно від глибини взяття проб. У період експозиції 3 місяці риюча діяльність мі-
кромамалій підвищує активність протеази на відвальних ділянках майже до рівня умовно чистих 
ділянок балок. З часом старіння пориїв їх позитивний вплив підвищується.  

У період експозиції 12 місяців на ділянках відвалів з пориями активність протеази підвищується 
в середньому 8 разів, як на глибині 0-5 см, так і на глибині 5-10 см, порівняно з відвальними ділянка-
ми без впливу сліпака. Також активність протеази підвищується порівняно з умовно чистими ділян-
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ками балок до 2,5 разу та майже досягає рівня умовно чистих ділянок балок з пориями ссавців. Наяв-
ність пориїв ссавців на відвальних ділянках лімітується головним чинником кам’янистістю ґрунту. 

Екскреторна  активність  макромамалій  має  довготривалий  позитивний  вплив  на  величину 
активності  ферменту  протеази.  На  ділянці  2 позитивний  вплив  середовищетвірної  діяльності 
ссавців, а саме екскреторної діяльності ссавців-фітофагів. Є найбільш стабільним для всіх діля-
нок відвалів. 

Підвищення активності протеази відбувається як на  глибині шару  ґрунту  0-5  cм,  так  і  на 
глибині 5-10 см у період експозиції 1 місяць на відвальних ділянках з пориями від 4 до 13 разів 
(див. рис. 1).  

Підвищення  активності  протеази  в  період  експозиції  3  місяці  було  найбільшим  протягом 
досліду.  На  глибині  шару  ґрунту  0-5  см  активність  протеази  під  впливом  середовищетвірної 
діяльності ссавців становить 5,5 мг/100 г ґрунту за добу, що перевищує активність протеази на 
ділянках відвалу без впливу тварин від 21 до 32 разів. У період експозиції 12 місяців підвищен-
ня активності протеази на відвальних ділянках з екскреціями ссавців спостерігалося від 17 до 
29 разів (для глибини шару ґрунту 0-5см) порівняно з ділянками відвалу без впливу ссавців, а 
порівняно з умовно чистими ділянками від двох до чотирьох разів. 

Середовищетвірна активність ссавців має пролонгований позитивний вплив на такий пока-
зник біологічної активності ґрунту, як протеазну активність у відвальних ґрунтах гірничорудної 
промисловості Криворіжжя (відвал “АрселоМіттал Кривий Ріг”). 

Проведений  дисперсійний  аналіз  встановив,  що  фактор  належності  до  певної  ділянки  має 
найбільший вплив на активність протеази в ґрунті, що є статистично достовірно (p≤0,05). Дія часу 
експозиції і глибини ґрунту не завжди мають статистично достовірні показники.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. В умовах південної підзони степу Украї-
ни визначено характер та величину впливу середовищетвірної  (рийної та екскреторної) діяль-
ності ссавців на ґрунти природних лісових біогеоценозів балок, зон екотону та ділянок відвалів 
гірничорудної промисловості Криворіжжя.  

Рийна активність сліпака підвищує ферментативну активність всіх ділянок ґрунту, що дос-
ліджувались. Активність ферментів уреази та інвертази під впливом риючої діяльності ссавців-
ґрунториїв підвищується в середньому вдвічі, а активність протеази - в середньому в 2,5 разу. 
Таким чином, риюча діяльність сприяє підняттю ензиматичної активності до рівня умовно чис-
тих ділянок балок. На відвальних ділянках рийна активність лімітується таким головним чин-
ником, як кам’янистість ґрунту.  

Екскреторна активність макромамалій має позитивний довготривалий вплив на активність 
ферментів. У 2-4 рази підвищується активність ферменту уреази, у 7 і більше разів  - активність 
ферменту інвертази. Під впливом тварин активність протеази на ділянках відвалу зростає в 21-32 
рази, а порівняно з умовно чистими ділянками балок у 7 разів.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ  
ЗАТРАТ СЫРЬЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 
 

Разработан и реализован в виде программного модуля в табличном процессоре Microsoft Excel алгоритм мате-
матического моделирования на основе адекватных стохастических математических моделей для удельного расхода 
кокса, удельной производительности и выхода годного, осуществляющий нормирование удельных расходных коэф-
фициентов затрат шихтовых компонентов доменной плавки на производство передельного чугуна в доменной печи с 
обеспечением выполнения производственного плана и минимальной погрешностью нормирования 

 

В  практике  металлургических  предприятий  традицией  является  ежедекадное  проведение 
балансовых комиссий для оперативного анализа причин колебания расходных коэффициентов 
затрат  каждого  материального,  энергетического  и  другого  ресурсного  компонента  для  произ-
водства единицы продукции и их отклонений от нормативных значений. При этом недопусти-
мыми  являются  отклонения  расходных  коэффициентов,  как  в  сторону  перерасхода  ресурсов, 
так  и  их  экономии.  Перерасход  ресурсов  вызывает  их  недостаток  для  выполнения  производ-
ственного задания, а экономия ресурсов ведет к перерасходу и капитализации оборотных фи-
нансовых средств, которые получены, как правило, в кредит под проценты. Весьма удручаю-
щим фактом является отсутствие у технологов достаточного инструментария для осуществле-
ния  оперативного  анализа  и  выявления  объективных  факторов  производственного  процесса, 
вызывающих нарушение утвержденных технических норм. 

Одним  из  ответственных  элементов  планирования  производства  в  доменном  переделе 
предприятия является разработка технических норм расхода сырья и топлива для выплавки чу-
гуна.  Традиционно  при  разработке  технических  норм  технологи  применяют  утвержденные 
стандартные нормативные коэффициенты влияния технологических факторов на основные па-
раметры доменной плавки. При этом точность технического нормирования зависит от наличия 
экспериментальных  данных  по  определению  расходных  коэффициентов  каждого  компонента 
доменной шихты в отдельности, а также необходимого опыта и квалификации технологическо-
го персонала. Однако, при этом учесть совокупное влияния шихтовых компонентов на показа-
тели  плавки  весьма  затруднительно  в  связи  с  тем,  что  технологические  факторы  находятся  в 
тесной взаимосвязи с промежуточными параметрами, характеризующими газодинамику, тепло-
массобмен, шлаковый режим и тепловое состояние печи, а их совокупное действие может из-
менять силу и характер влияния на основные показатели доменной плавки [1, с.224]. 

Одним из  средств учета совокупного влияния факторов являются стохастические матема-
тические модели. При этом в доменной печи физико-химические процессы шлакообразования 
и перехода сырьевых компонентов доменной шихты из твердого в вязкопластичное и жидкопо-
движное состояние осуществляется одновременно на значительной высоте столба материалов, 
сосредоточенных в отдельных слоях. Под действием силы гравитации появляющиеся жидкие 
фазы  устремляются  вниз  печи  между  кусками  слоев  твердых  материалов,  представленных  в 
основном  коксом,  углем,  известняком,  осуществляя,  таким  образом,  опережение  ранее  загру-

                                           
 Ревенко А.В., Ревенко О.А., 2013 
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женных порций шихты и появление смеси разнородных материалов в объеме доменной печи.  
Формирование в объеме доменной печи смеси материалов из компонентов шихты ведет к 

утрате ими свойства независимости как факторов процесса и вызывает появление погрешности 
от взаимовлияния друг на друга всех компонентов смеси. Поэтому в стохастических математи-
ческих моделях компоненты доменной шихты следует выражать в массовых долях для устра-
нения погрешности, вызванной осуществлением процесса смесеобразования в доменной печи и 
наложением  на  компоненты  смеси  условия  нормировки,  согласно  которому  сумма  массовых 
долей всех компонентов смеси равна 1. 

В качестве объекта исследования в данной работе выбрана доменная печь полезным объе-
мом 5000 м3. Анализ совокупности технико-экономических показателей выбранной печи сви-
детельствует, что в качестве параметров, характеризующих влияние сырья на доменный пере-
дел,  могут  быть  выбраны  удельный  расход  сухого  скипового  кокса,  удельная  производитель-
ность, а также выход годного, который по смыслу является обратным удельному расходу до-
менной шихты. В качестве факторов выбраны массовые доли компонентов доменной шихты, 
удельные расходы природного газа и кислорода. В результате обработки итоговых фактических 
показателей рассматриваемой доменной печи по данным производственных отчётов за период, 
в  котором  произведено  более  15,7  млн  т  чугуна,  методами  многофакторного  регрессионного 
анализа выявлено качественное влияние и количественная связь между выбранными парамет-
рами и факторами производственного процесса выплавки передельного чугуна.  

Удельный расход кокса (Кс, кг/т) выражен стохастической математической моделью в виде 
степенной функции, кг/т 
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где Кс - удельный расход кокса, кг/т; А1- шлак обогащенный (0-8,37 %); А2 - агломерат (61,96-
85,1 %); А3 - железная руда (0-7,51 %); А4 - окатыши (5,93-32,26 %); А5 - скрап (0-4,77 %); А6 - 
шлак производства SiMn(0-1,13 %); А7  - известняк обыкновенный (0-3,49 %); А8  - доломитизи-
рованный известняк (0-2,66%); А9- рядовой шлак (0-2,88%); А10- отход производства электроко-
рунда (0-0,16 %); А11 - плавиковый шпат (0-0,06 %); А12 - антрацит (0-3,9 %); А13- металлизован-
ные брикеты  (0-0,13 %); А14-  удельный расход природного  газа,  (27-136 м3/т); А15  -  удельный 
расход кислорода, (39-134 м3/т).  

Проверка адекватности модели осуществлялась по критериям Стьюдента Stp и Фишера Fp. 
Гипотезы об адекватности принимались на основании того, что расчётные значения указанных 
критериев  меньше  их  критических  табличных  значений  (StT,  FT).  Для  модели  (1)  Stp=  0,187 
(число степеней свободы f = 129), Fp=1,11 (числа степеней свободы f1=72, f2=57). Критические 
табличные  значения  этих  критериев  для  уровня  значимости =  0,05  и  тех  же  чисел  степеней 
свободы составляют StT = 1,98, FT = 1,41.Так как Stp<StT и Fp<FT гипотеза об адекватности мо-
дели (1) не отвергается.  

Таким образом, адекватность модели (1) свидетельствует, что вероятность появления суще-
ственных  различий  между  расчётными  и  опытными  значениями  параметра  Кс  не  превышает 
выбранного уровня значимости = 0,05, т.e. 5 %.  

Абсолютная ошибка расчётных значений параметра Кс составляет 3,651 кг/т. 
Удельная  производительность  (Пуд,  т/(м3·сут))  обобщена  стохастической  математической 

моделью в виде степенной функции следующего вида ,т/(м3·сут)  
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где Д1- шлак обогащенный (0-6,7%); Д2 - агломерат (48,6…68,4 %); Д3 - железная руда (0-5,6 %); 
Д4- окатыши (4,7-25,3 %); Д5 - скрап (0-3,8 %); Д6 - шлак производства SiMn, (0-0,9 %); Д7 - из-
вестняк обыкновенный (0-2,8 %); Д8 - известняк доломитизированный (0-2,1 %); Д9- шлак рядо-
вой  (0-2,3 %); Д10  - отход производства электрокорунда  (0-0,13 %); Д11- плавиковый шпат,  (0-
0,02 %); Д12 - антрацит (0…3,13 %); Д13 - сухой скиповый кокс (17,9-25,7 %); Д14- металлизован-
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ные брикеты (0…0,1 %); Д15  - удельный расход природного газа (27-136 м3/т); Д16  - удельный 
расход кислорода (39-134 м3/т).  

Для модели (2) Stp= 0,233 (число степеней свободы f = 128), Fp= 1,129 (числа степеней сво-
боды f1 = 56, f2=72). При = 0,05 и тех же числах степеней свободы StT= 1,98, FТ= 1,34.  

Абсолютная ошибка расчётных значений параметра Пуд составляет 0,0181 т/(м3·сут). 
Выход годного Вш, %) выражен стохастической математической моделью в виде степенной 

функции (3), где обозначения, наименования и интервалы варьирования факторов модели (3) те 
же, что и для модели (2).  

Для модели (3) Stp = 0,055 (число степеней свободы f= 128), Fp= 1,113 (число степеней сво-
боды f1=56, f2=72), При =0,05 и тех же числах степеней свободы StT=1,98, FТ=1,34, %. 
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Абсолютная ошибка расчетных значений параметра Вш составляет 0,0293 %. 
С  использованием  моделей  (1)-(3)  разработан  алгоритм  математического  моделирования 

влияния состава доменной шихты на удельный расход сухого скипового кокса, удельную про-
изводительность  и  выход  годного  путем  осуществления  итерационного  процесса  последова-
тельности численных опытов на виртуальной информационной модели доменной плавки, вы-
зывающего  изменение  расходных  коэффициентов  затрат  всех  шихтовых  компонентов  до  до-
стижения состояния стабилизации массовых долей всех компонентов доменной шихты, удель-
ного расхода кокса, удельной производительности и удельного расхода шихты.  

Численные значения расходных коэффициентов затрат всех шихтовых компонентов в со-
стоянии стабилизации принимаются в качестве нормативных величин на производство чугуна в 
доменной печи полезным объемом 5000 м3.  

Алгоритм  математического  моделирования  при  нормировании  затрат  сырья  в  доменной 
плавке реализован с применением табличного процессора Microsoft Excel.  

Начальным этапом математического моделирования при нормировании удельных расходов 
сырья является определение удельного расхода кокса для запланированного набора удельных 
расходов компонентов доменной шихты.  

При  этом  планируемые  удельные  расходы  всех  компонентов  доменной  шихты,  удельные 
расходы природного газа и кислорода вводятся в таблицу расчетного модуля виртуальной ин-
формационной модели доменной плавки.  

После  пуска  виртуальной  модели  осуществляется  вычислительный  эксперимент  по  опре-
делению массовых долей компонентов доменной шихты и удельного расхода кокса (табл. 1).  

Таблица 1. Результаты математического моделирования доменной плавки при определении  

планируемого удельного расхода кокса доменной печи объемом 5000 м3

Период Июнь 2006г.

Факторы

в кг/т доля, %

59,0000 3,144654

1342,0000 71,527556

1,0000 0,053299

314,0000 16,735956

45,0000 2,398465

0,0000 0,000000

50,0000 2,664961

0,0000 0,000000

0,0000 0,000000

0,0000 0,000000

0,2000 0,010660

65,0000 3,464449

0,0000 0,000000

1876,2000 100,000000

51,0000

135,0000

Кокс (сухой).скиповый :удельный расход.расчетный (400,1-697,3),кг/т 454,0986

     Планируемый 

удельный расход

Шлак обогащённый ШО (0-8,37%),кг/т

Агломерат(61,964-85,079%),кг/т

Руда железная ЖР(0-7,509%),кг/т

Окатыши(5,928-32,256%),кг/т

Скрап(0-4,766%),кг/т

Шлак производства SiMn (0-1,127%),кг/т

Известняк обыкновенный (0-3,487%),кг/т

Известняк доломитизированный (0-2,659%),кг/т

Шлак рядовой ШР(0-2,877%),кг/т

Итого удельный расход доменной шихты без кокса

Удельный расход ПГ(27,0-135,9),м3/т

Удельный расход О2(39,5-134),м3/т

Отходы производства электрокорунда (0-0,161%),кг/т

Плавиковый шпат(0-0,055%),кг/т

Антрацит(0-3,895%),кг/т

Брикет металлизованный (0-0,132%)
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Далее вычисленные и планируемые  значения удельных расходов кокса и остальных ком-
понентов доменной шихты, а также данные об удельных расходах природного газа и кислоро-
да, полезном объёме доменной печи, числе суток работы за период, плане производства чугуна 
заносятся  в  соответствующие  ячейки  вычислительного  модуля  виртуальной  информационной 
модели  нормирования  расходных  коэффициентов  затрат  шихтовых  компонентов  доменной 
плавки (табл. 2).  

 

Таблица 2. Результаты математического моделирования норм удельного расхода компонентов доменной шихты

на 1т передельного чугуна доменной печи объемом 5000 м3

Период Июнь 2006 г.

Компоненты доменной шихты Удельный расход

       Планируемый            Норма (расчет)

в кг/т доля, % доля, % в кг/т

Шлак обогащённый ШО (0-6,7%),кг/т 58,4991 2,531864 2,531864 58,4991

Агломерат(48,62-68,405%),кг/т 1330,6070 57,589186 57,589186 1330,6070

Руда железная ЖР(0-5,579%),кг/т 0,9915 0,042913 0,042913 0,9915

Окатыши(4,767-25,334%),кг/т 311,3343 13,474669 13,474668 311,3343

Скрап(0-3,765),кг/т 44,6180 1,931084 1,931083 44,6180

Шлак производства SiMn (0-0,893%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Известняк обыкновенный (0-2,764%),кг/т 49,5755 2,145647 2,145648 49,5755

Известняк доломитизированный (0-2,057%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Шлак рядовой ШР(0-2,283%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Отходы производства электрокорунда (0-0,127%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Плавиковый шпат(0-0,018%),кг/т 0,1983 0,008583 0,008583 0,1983

Антрацит(0-3,126%),кг/т 64,4482 2,789343 2,789342 64,4482

Кокс (сухой) скиповый(17,937-25,711%) 450,2435 19,486713 19,486713 450,2435

Брикет металлизованный (0-0,107%) 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Итого уделный расход доменной шихты 2310,5154 100,000000 100,000000 2310,5154

Удельный расход ПГ(27,0-135,9),м3/т 51,0000   51,0000

Удельный расход О2(39,5-134),м3/т 135,0000   135,0000

Вплан,% 43,280387  

Врасч,% 43,280396    43,280386

Итого нормативный удельный расход доменной шихты (расчет),кг/т 2310,5149 2310,5154

Ошибка расчета удельного расхода доменной шихты, кг/т -0,00054

Нормативная удельная производительность (расчет),т/м3 ·сут 1,8250   1,8250

КИПО (расчет), м3·сут/т 0,5479   0,5479

Полезный объём доменной печи,м3 5000,000   5000,000

Суточное производство чугуна (расчет), т/сут 9125,221   9125,208

Число суток работы за период, сут 30,000   30,000

Производство чугуна за период работы (расчет), т 273756,629   273756,227

План производства чугуна,т 269000,000   269000,000  

После занесения натуральных значений (кг/т) планируемых удельных расходов компонен-
тов  доменной  шихты  и  компонентов  комбинированного  дутья  выполняется  численный  опыт 
определения массовых долей (%) компонентов доменной шихты. Полученные численные зна-
чения массовых долей компонентов доменной шихты для планируемых удельных расходов за-
носятся в рядом расположенные ячейки массовых долей компонентов доменной шихты для их 
нормы,  а  также  значения  удельных  расходов  природного  газа  и  кислорода.  После  этого  осу-
ществляется численный эксперимент  определения нормативных значений удельных расходов 
компонентов  доменной  шихты  (кг/т).  Кроме  того,  определяются  прогнозируемые  значения 
удельной производительности, КИПО, суточного производства чугуна и в планируемый период 
работы, а также ошибка удельного расхода доменной шихты. При существенной величины этой 
ошибки  выполняется  следующий  итерационный  цикл  численных  опытов,  в  котором  опреде-
ленные в предыдущем итерационном цикле нормативные значения удельных расходов компо-
нентов  доменной  шихты  принимаются  в  качестве  планируемых.  Процесс  моделирования  за-
канчивается после достижения приемлемой минимизации ошибка удельного расхода доменной 
шихты.  В  табл.  2  значение  указанной  ошибки  принято  приемлемым  на  уровне  -0,00054  кг/т. 
При этом запланированные в начале (традиционным способом) удельные расходы компонентов 
доменной  шихты  претерпели  заметные  изменения.  Обращает  на  себя  то,  что  определенная  в 
результате моделирования месячная производительность доменной печи объемом 5000 м3 пре-
вышает план производства чугуна более чем на 4756 т.  
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Для  корректировки  производительности  несколько  изменили  планируемый  набор  удель-
ных расходов компонентов доменной шихты. Повторив процедуру математического моделиро-
вания  для  нормирования  расходных коэффициентов  затрат  шихтовых  компонентов  доменной 
плавки для новых условий получены иные нормативные показатели (табл. 3), при которых про-
гнозируемое месячное производство чугуна меньше необходимого по плану на 14645,194 т.  

Таблица 3. Результаты математического моделирования норм удельного расхода компонентов доменной шихты

на 1т передельного чугуна доменной печи объемом 5000 м3

Период Июнь 2006 г.

Компоненты доменной шихты Удельный расход

     Планируемый            Норма (расчет)

в кг/т доля, % доля, % в кг/т

Шлак обогащённый ШО (0-6,7%),кг/т 53,3480 2,339746 2,339746 53,3480

Агломерат(48,62-68,405%),кг/т 1345,7328 59,021398 59,021398 1345,7328

Руда железная ЖР(0-5,579%),кг/т 0,3008 0,013193 0,013193 0,3008

Окатыши(4,767-25,334%),кг/т 312,4667 13,704222 13,704222 312,4667

Скрап(0-3,765),кг/т 40,6126 1,781195 1,781195 40,6126

Шлак производства SiMn (0-0,893%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Известняк обыкновенный (0-2,764%),кг/т 28,2784 1,240239 1,240239 28,2784

Известняк доломитизированный (0-2,057%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Шлак рядовой ШР(0-2,283%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Отходы производства электрокорунда (0-0,127%),кг/т 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Плавиковый шпат(0-0,018%),кг/т 0,2006 0,008798 0,008796 0,2006

Антрацит(0-3,126%),кг/т 54,2505 2,379328 2,379328 54,2505

Кокс (сухой) скиповый(17,937-25,711%) 444,8857 19,511879 19,511879 444,8857

Брикет металлизованный (0-0,107%) 0,0000 0,000000 0,000000 0,0000

Итого уделный расход доменной шихты 2280,0761 100,000000 100,000000 2280,0760

Удельный расход ПГ(27,0-135,9),м3/т 66,6000   66,6000

Удельный расход О2(39,5-134),м3/т 129,3000   129,3000

Вплан,% 43,8581853  

Врасч,% 43,8581488    43,8581857

Итого нормативный удельный расход доменной шихты (расчет),кг/т 2280,0780 2280,0761

Ошибка расчета удельного расхода доменной шихты, кг/т 0,00191896

Нормативная удельная производительность (расчет),т/м3·сут 1,6957   1,6957

КИПО (расчет), м3·сут/т 0,590   0,590

Полезный объём доменной печи,м3 5000,000   5000,000

Суточное производство чугуна (расчет), т/сут 8478,494   8478,543

Число суток работы за период, сут 30,000   30,000

Производство чугуна за период работы (расчет), т 254354,806   254356,293

План производства чугуна,т 269000,000   269000,000  
 

Продолжая  далее  разработанную  процедуру  математического  моделирования  для  норми-
рования  расходных  коэффициентов  затрат  шихтовых  компонентов  доменной  плавки,  можно 
определить необходимые условия, при которых прогнозируемое месячное производство чугуна 
будет равно плану производства чугуна для выполнения производственной программы.  

Исходя из того, что разработанный алгоритм математического моделирования для нормирова-
ния удельных расходных коэффициентов затрат шихтовых компонентов доменной плавки на про-
изводство передельного чугуна в доменной печи полезным объемом 5000 м3 основан на адекватных 
стохастических интерполяционных моделях, можно также положительно утверждать и о справед-
ливости заключения об адекватности результатов нормирования. При этом вероятность появления 
слишком существенных отклонений расчетных значений удельных расходных коэффициентов от 
реальных значений не превысит 5 %. 

Как правило, в условиях реального производственного процесса происходят отклонения фак-
тических параметров технологии от нормативных из-за колебаний качественных и количественных 
характеристик исходного сырья, а также действия большого числа факторов объективного и субъ-
ективного  характера.  При  этом  для  принятия  верных  корректирующих  действий  необходимо 
периодически обновлять базу исходных данных и осуществлять пересмотр и уточнение стоха-
стических математических моделей (1)…(3).  

Таким образом,  разработан и реализован в виде  программного модуля в  табличном про-
цессоре Microsoft Excel алгоритм математического моделирования на основе адекватных стоха-
стических математических моделей для удельного расхода кокса, удельной производительно-
сти  и  выхода  годного,  осуществляющий  нормирование  удельных  расходных  коэффициентов 
затрат  шихтовых  компонентов  доменной  плавки  на  производство  передельного  чугуна  в  до-
менной печи с обеспечением выполнения производственного плана и минимальной погрешно-
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стью нормирования.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВОДНОГО РОЗЧИНУ ПРИРОДНОГО БІШОФІТУ  
ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНОСУ ПИЛУ ДО ПОВІТРЯ 
 

Існуюча на сьогодні технологія видобутку корисних копалин з подальшим збагаченням бід-
них руд, потребує значних територій під облаштування спеціальних місць для розміщення відхо-
дів збагачення (хвостів). У нашому регіоні сьогодні найбільш розповсюдженим є «мокрий» спо-
сіб їх складування, тобто гідровідвалоутворення [1]. Понад 70 % видобутої залізорудної сировини 
у  Кривбасі  переробляється  на  п’яти  гірничо-збагачувальних  комбінатах,  відходи  збагачення 
складуються до хвостосховищ, які займають значну площу (більше 4000 га). Хвостосховища гір-
ничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу на сьогодні майже намиті до проектних відміток, обся-
ги хвостів, які щорічно в них складуються коливаються в межах 30-40 млн м3. 

Після намиву пульпи на карти, у зонах випуску на хвостосховищах утворюються сухі діля-
нки. Хвости на ділянках укосів швидко віддають вологу, висихають і при швидкостях вітру бі-
льше 3,0 м/с, піддаючись вітровій  ерозії,  стають джерелами винесення пилу до  атмосферного 
повітря.  Переважна  більшість  хвостів  за  своїм  фракційним  складом  належить  до  ерозійно-
небезпечного пилу, близько 90 % якого становлять частинки діаметром менше 50 мкм [2]. Про-
блема захисту персоналу комбінатів від постійного шкідливого впливу пилу, є надзвичайно ак-
туальною, оскільки при тривалому впливі на організм він сприяє розвитку професійних захво-
рювань, таких як пиловий бронхіт, силікоз, алергічні захворювання тощо.  

Треба також враховувати, що хвостосховища розташовуються, як правило, на відстані 1-5 км 
від житлових масивів. Аналіз екологічного ризику від впливу хвостосховищ показав, що пил, який 
потрапляє в селітебну зону, негативно впливає на довкілля та здоров’я людей, особливо дітей, що 
постійно мешкають на територіях житлових мікрорайонів. Захворюваність органів дихання у дітей, 
як надзвичайно уразливих до впливу пилового фактору, вища в 4 рази, ніж у дорослого насе-
лення. Рівні захворюваності дітей на хвороби органів дихання, які мешкають в екологічно небе-
зпечних районах, вищі в середньому у 1,3 рази [3]. 

Для запобігання виносу пилу з сухих поверхонь діючих хвостосховищ та зменшення впли-
ву пилу на стан здоров’я працівників та мешканців прилеглих територій а також метою поліп-
шення  санітарно-гігієнічних  умов,  раніше  пропонували  закріплювати  сухі  ділянки  хвостосхо-
вищ  відходами  нафтопереробки,  виробництва  целюлози,  харчової  промисловості,  латексами, 
полімерами,  тощо  які  утворюють  на  поверхні  хвостів  тонку  плівку.  Але  всі  ці  засоби  мають 
суттєві недоліки, що стали на заваді впровадження їх у промислове використання (низька ме-
ханічна стійкість покриття, складність приготування і нанесення, неможливість використання в 
зимовий період тощо) [1].  

Єдиним реагентом, що знайшов обмежене використання в умовах нашого регіону, став ро-
зчин сирого сульфатного мила (ССМ), який використовувався на ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг». Але через чисельні недоліки, такі як порівняно мала стійкість, неможливість використання 
в зимовий період, необхідність спеціальної підготовки перед використанням тощо, його вико-
ристання сьогодні припинено.  

Одним з шляхів зменшення виносу пилу з поверхонь діючих хвостосховищ є підтримка постій-
ної високої вологості поверхневого шару хвостів. Підтримка певного постійного рівня води над пове-
рхнею хвостів неможлива з огляду на процес нарощування дамб та прокладки нових пульпопроводів. 
Використання води для протипилового зрошення сухих поверхонь (водяні завіси, обробка поливаль-
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ними машинами) економічно недоцільно та має суттєві обмеження як за терміном ефективної дії, так 
і за залежністю від кліматичних умов (неможливість використання в зимовий період).  

Як показали дослідження, ступінь вологості різних шарів хвостів змінюється залежно від кліма-
тичних умов, пори року та режиму роботи підприємства. Відомо, що завдяки капілярному підйому, 
волога з нижніх шарів може зволожувати поверхневий шар хвостів [4]. Але при зменшенні відносної 
вологості повітря нижче 60 % верхній шар хвостів інтенсивно втрачає вологу  і стає сухим. Потуж-
ність шару «сухих» хвостів коливається в межах від 10 до 30 см в залежності від відносної вологості 
повітря. Пласти, що залягають нижче цих відміток, залишаються вологими навіть при значному під-
вищенні температури повітря (до 30 С) та зменшенні його відносної вологості.  

Для вирішення проблеми втрати вологи з верхнього шару, було вирішено використати вод-
ний розчин хлоридів, зокрема хлоридів магнію - розчин природного бішофіту (MCl2∙6H2O). Цей 
розчин має 4-й клас небезпеки, не горить, має порівняно низьку корозійну здатність, викорис-
товується в діапазоні температур від +55 до -35 С та виробляється в Україні. 

Цей розчин вже довів свою високу ефективність в боротьбі з виносом пилу в повітря при 
експлуатації кар’єрних автодоріг та при обробці сипучих вантажів 

Проведені лабораторні і промислові дослідження показали, що при нанесенні на поверхню 
сухих ділянок діючих хвостосховищ розчину природного бішофіту (РПБ) з витратами на рівні 
1,5-2,0 л/м2 та концентрацією 100 % (густина не меньше 1250 кг/м3) поверхня добре закріплю-
ється і завдяки високій гігроскопічності РПБ залишається вологою протягом тривалого часу (не 
менше  75  діб)  навіть  в  найбільш  спекотні  дні.  Висока  гігроскопічність  дозволяє  отримувати 
необхідну вологу не лише з опадів а й з повітря. Зволоження поверхні дозволяє суттєво скоро-
тити винос пилових часток до повітря . 

Волога, що знаходиться в середині масиву хвостів має здатність підніматися по капілярам, 
але на відміну від незакріплених хвостів, на ділянках оброблених РПБ випаровування вологи з 
верхнього шару суттєво зменшується. Волога з нижніх шарів хвостів зв’язується з закріпленою 
поверхнею та утворює суцільний вологий масив. При стійкій сухій і спекотній погоді відбува-
ється певна втрата вологи верхнім шаром хвостів вдень (на поверхні виступає соляна шкірка, 
що  утримує  пил  від  винесення  в  повітря  а  завдяки  добовим  коливанням  температури  -  т.  зв. 
«ефект роси» поверхня знову зволожується. При цьому спостерігається значне зменшення над-
ходження пилу до повітря, табл. 1.  

Таблиця 1 
Результати промислових досліджень ефективності закріплення поверхні хвостосховища ПАТ “ПівнГЗК” 
 

Температура 
повітря,С 

Відносна воло-
гість повітря, % 

Швидкість 
вітру, м/с 

Вологість хвостів  Забрудненість повітря, мг/м3 

оброб. РПБ  контр.  оброб. РПБ  контр. 

-4,8  70  3,0-4,0  5,52  4,61  0,16  2,6 
8  84  5,4-6,0  11,3  1,6  1,13  6,0 

25  63  4,4-4,8  9,01  1,3  1  4,6 
26  60  2,5-3,0  8,8  0,15  0,26  4,5 
26  60  2,5  6,0  0,15  0,44  4,5 

 

Як показали дослідження, РПБ, на відміну від інших засобів, може використовуватись про-
тягом всього року.  

Використання РПБ не потребує спеціального устаткування, будь-яких підготовчих опера-
цій, повністю механізоване і може проводитись за допомогою наявної поливальної техніки (по-
ливальні машини, гідромонітори тощо).  

Все це збільшує гнучкість використання розчину, дозволяє легко закріплювати ділянки різ-
ного розміру та форми.  

Але використання РПБ з концентрацією 100 %, не завжди економічно доцільне.  
За результатами лабораторних досліджень нами було доведено, що використання розчинів 

з меншими концентраціями (60-80 %) дозволить заощадити кошти на закріплення, досягнувши 
ефективності розчину на рівні 100 % протягом не меньше 10 діб.  

Тому при необхідності короткочасного закріплення ділянки хвостосховища (реконструкція 
дамби,  прокладка  пульпопроводу  тощо)  можна  зменшити  витрати  на  закріплення  за  рахунок 
використання водного розчину з меншою густиною.  

Розроблена  технологія  закріплення  пилячих  поверхонь  діючих  хвостосховищ  пройшла 
промислові дослідження на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «ПівнГЗК».  
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За результатами цих досліджень було розроблено технологію промислового використання 
розчину бішофіту в місцевих умовах та обрано найбільш оптимальні схеми нанесення розчину 
на закріплювану ділянку.  

Висновки: У результаті проведених досліджень встановлено, що: 
оптимальним  засобом  для  закріплення  пилячих  поверхонь,  є  водний  розчин  природного 

бішофіту (може використовуватися протягом всього року та не потребує спеіальної підготовки 
та матеріальної бази);  

нанесення РПБ за допомогою гідромоніторов дозволяє повністю механізувати процес нане-
сення та виключити заїзд техніки на поверхню хвостосховища;   

висока гігроскопічність РПБ, дозволяє підтримувати високу вологість верхнього шару пи-
лячих матеріалів, зменшуючи винесення пилу з поверхні хвостосховищ;  

при оптимальних витратах РПБ 1,5-2,0 кг/м2 запиленість повітря на виході з закріпленої ділянки 
хвостосховища в 4,6-16 разів менше ніж на виході з контрольної при основних швидкостях вітру;  

для закріплення пилячих поверхонь протягом короткого часу, можна використовувати РПБ 
з концентраціями меньше 100 %. 

Список літератури 

1.  Бересневич П.В.  Охрана  окружающей  среды  при  эксплуатации  хвостохранилищ  /  П.В. Бересневич, Н.Г. 
Кузьменко, Н.Г. Неженцева. – М.: Недра, 1993. – 128 с. 

2. Михайлов В.А. Борьба с пылью в рудных карьерах / В.А. Михайлов, П.В. Бересневич, В.Г. Борисов. – М. : 
Недра. – 1981, 262 с. 

3.  Бондарчук О.М.  Підвищення  екологічної  безпеки  територій  впливу  залізорудних  гірничо-збагачувальних 
комбінатів  на  основі  зменшення  пиловиділення  шламосховищ:  автореф..  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  
канд.техн.наук: спец. 21.06.01 «Екологічна безпека»/ О.М. Бондарчук. - Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.  

4. Арье А.Г. Исследования процесса фильтрации жидкости в пористой среде [Обзор] // М. ВИЭМС. 1982, 57 с.  
 

 
Рукопис подано до редакції 25.03.13 

 

УДК658.38: 65.012.4 
 

О.М. ГОЛИШЕВ., д-р техн. наук, проф., В.В. КОРОЛЕНКО, аспірант, 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
НА ОСНОВІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

Розв'язуване в роботі завдання містить у собі ключові аспекти концепції збереження трудового потенціалу кра-
їни й підвищення ефективності його використання, як результат удосконалення роботи системи керування охороною 
праці. Щоб управляти умовами праці, рівнем виробничого травматизму й професійної захворюваності на підприємс-
твах, необхідна розумна комбінація існуючих у теорії й на практиці загальновідомих методів керування - економіч-
них, організаційно-управлінських та соціально-психологічних.  

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Можна з упевненістю 
стверджувати,  що  проблема  зниження  травматизму  різного  роду  й  профзахворювань  у  нас  у 
країні, як і в усьому світі, надзвичайно актуальна й заслуговує найбільшої уваги. Основним за-
гальновизнаним  методом  охорони  праці  вже  багато  років  є  використання  технічних  засобів 
безпеки. При цьому вирішуються два основні завдання: 

створення машин, інструментів, технологій, при використанні яких небезпека виникнення 
нещасного випадку знижується до мінімуму; 

створення спеціальних засобів захисту, що опікують людину від небезпеки в процесі праці. 
Аналіз досліджень і публікацій. Однак за даними статистики, принаймні, у двох із трьох 

нещасних  випадках  головним  винуватцем  є  не  техніка,  не  технологічний процес,  а  сама  пра-
цююча людина, яка, по тим або іншим причинам не дотримувала правил безпеки, порушувала 
нормальний план трудового процесу, не використовувала передбачені засоби захисту.  

Виникає  принципово  важливе  питання:  чому  люди,  яким  від  народження  властивий  ін-
стинкт самозбереження, настільки часто стають винуватцями своїх травм? Адже якщо людина 
нормальна, то вона без приводу не коли не стане прагнути до травми. Такі випадки відбувають-

                                           
© Голишев О.М., Короленко О.М., 2013 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  105

ся або по незалежних від людини причинах, або тоді коли її спонукають до порушень правил 
певні  обставини.  Очевидно  щоб  попередити  появу  подібних  подій  потрібно,  насамперед,  ви-
явити ці побудники й по можливості зменшити їхнього впливу. 

У чому полягають причини не правильних, помилкових дій людини? Причини різноманіт-
ні. Це можуть бути чисто суб'єктивні фактори: відсутність у людини необхідних для даної ро-
боти якостей, недолік знань або досвіду, порушення фізичного або емоційного стану та ін. Вну-
трішні фактори можуть породжуватися й зовнішніми обставинами. Наприклад, зовнішні фізич-
ні впливи, починаючи з тих, які випливають із умов праці, і впритул космічних явищ (магнітні 
бурі, фази місяця і т.п), можуть позначатися на внутрішньому стані людини й бути першопри-
чиною нещасних випадків. На нещасний випадок впливають і багато соціальних факторів, такі 
як клімат у колективі, прийнята система стимулювання праці, умови життя. Таким чином, ви-
явити й попередити причини збоїв, помилок, навмисних і випадкових небезпечних дій людини 
виявляється завданнями високої невизначеності й складності. В остаточному підсумку людсь-
кий фактор повинен стати надійною ланкою в системі заходів забезпечення безпечної праці. 

Постановка завдання. Слід звернути особливу увагу на ті обставини, що з переходом до рин-
кової економіки в Україні створилася ситуація, що характеризується достатком робочої чинності й 
низьким рівнем оплати праці. У зв'язку із цим механізм економічного впливу на стан охорони праці 
буде постійно натрапляти на перешкоду  - низьку вартість робочої чинності. У рамках ринкового 
підходу до керування охороною праці повинен бути вирішений і ряд інших фундаментальних про-
блем,  зокрема,  проблема  заміни  на  більшості  українських  підприємств  застарілих,  контр-
продуктивних основних фондів, що представляють погрозу для здоров'я працівників. 

Значні труднощі на шляху вдосконалювання охорони праці в умовах української ринкової 
економіки  представляє  психологічна  непідготовленість  суспільства  до  нових  трудових  відно-
син. Спроби форсованого подолання цього бар'єра шляхом перенесення закордонного досвіду 
зустрічаються зі значними труднощами, пов'язаними із принциповими відмінностями європей-
ських і українських традицій організації виробництва й своєрідністю національних менталіте-
тів. Очевидно, що необхідне створення вітчизняної системи управління охороною праці, оскі-
льки  навіть  винятково  вдалі  розв'язки  втрачають  свою  ефективність  при  перенесенні  з  однієї 
національної системи в іншу. 

Отже,  актуальність  даної  роботи  визначається,  як  перманентною  актуальністю  проблеми 
безпеки праці на підприємствах, так і появою нових можливостей, пожвавлення роботи СУОП. 
Дотепер дані завдання системно не досліджувалися в українській науці. У цілому розв'язуване в 
роботі  завдання  містить  у  собі  ключові  аспекти  концепції  збереження  трудового  потенціалу 
країни й підвищення ефективності його використання, як результат удосконалення роботи сис-
теми управління охороною праці. 

Викладення матеріалу та результати. Багато років в Україні проблеми виробничого тра-
вматизму й професійної захворюваності, хоча в певній мері й декларативно, ставилися чи не в 
главу кута управління виробничими процесами. На превеликий жаль, у цей час цим питанням 
приділяється вкрай мало уваги. Таке зневажливе відношення до нормативних вимог  і пробле-
мам охорони праці виливається у величезні людські втрати й людські трагедії. 

Сучасна  практика  показує,  що  коли  мова  заходить  про  травми  на  виробництві  й  профза-
хворювання, то, в основному, обговорюється фінансова сторона справи, а саме в що обійдеться 
роботодавцеві  або  страховикові  компенсація нанесеної шкоди працівникові. Гуманітарна сто-
рона питання фактично залишається за рамками працеохоронною діяльності. 

Безумовно,  економічна  сторона  проблеми  охорони  праці  досить  важлива.  Однак,  з  усією 
очевидністю,  у  першу  чергу  потрібно  вести  мову  про  вишукування  коштів  на  профілактичні 
заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві, інакше пріоритети в охороні праці 
представляються  переверненою  пірамідою.  Саме  неправомірний  у  цьому  випадку,  надмірно 
прагматичний підхід до питань охорони праці  є однією  з основних причин того, що щорічно 
число потерпілих на виробництві по Україні особливо не знижується. 

Враховуючи характер  змін, що відбуваються, у всіх  сферах життєдіяльності  українського 
суспільства, мабуть, необхідно вести мову про створення нової діючої системи управління охо-
роною праці При цьому неминуче прийдеться звернутися до загальних принципів і прийманням 
науки про керування. Якщо виходити з того, що управління за своїм характером - це боротьба з 
невпорядкованістю,  боротьба  за  впорядкованість,  то  сама  наука  управління  може  допомогти 
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навести потрібний порядок у галузі охорони праці в сучасних умовах, що змінилися. 
Відповідно,  створювана  система  охорони  праці  повинна  бути  підлегла  таким  загальним 

принципам  управління,  як  науковість,  системність  і  комплексність,  оптимальна  комбінація 
єдиноначальності  й  колегіальності  прийняття  розв'язків  і  т.д.  Безумовно  також  необхідність 
розумної комбінації існуючих у теорії й на практиці загальновідомих методів управління - еко-
номічних, організаційно - розпорядницьких, соціально-психологічних. 

З усією очевидністю, для того, щоб управляти умовами праці, рівнем виробничого травма-
тизму й професійної захворюваності на підприємствах, необхідно ясно уявляти собі, які факто-
ри і яким образом впливають на стан охорони праці. 

Серед організаційних  факторів  внутрішнього  середовища  необхідно  виділити  систему  ці-
лей підприємства, його організаційну структуру, рівень організації проведення й праці. Сам по 
собі  перелік  факторів  внутрішнього  й  зовнішнього  середовища  системи  охорони  праці  наво-
дить на думку про те, що в галузі охорони праці в цей час існує величезна кількість різнохарак-
терних проблем, що вимагають негайного розв'язку, одне з яких є мотивація в охороні праці, 
тому що тільки примусом і покаранням проблеми системи керування охорони праці не розв'я-
зати [1].  

Безпечна  поведінка  на  виробництві  залежить  не  тільки  від  професійних  знань,  навичок  і 
здатностей, але й значною мірою від мотивів поведінки працівника. Відповідно, управляти дія-
ми  людини  можна  тільки  за  допомогою  управління  його  мотивами.  В  обмін  за  свою  працю 
працівники очікують не тільки високої оплати, але й створення умов для особистісного росту, 
одержання задоволення від власної роботи, інших компенсацій, адекватних професійному рів-
ню й відповідних до особистих інтересів.  

На жаль, незважаючи на те, що необхідність стимулювання працівників закріплена в зако-
нодавчому порядку й «до працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну 
участь  і  ініціативу  в  здійсненні  заходів  щодо  підвищення  рівня  безпеки  й  поліпшенню  умов 
праці», цей захід на практиці використовується вкрай рідко [2, стаття 25]. Більше того, найчас-
тіше застосовуються протилежні заходи - дисциплінарні покарання. Що несе скоріше демоти-
вуючий характер.  

Недофінансування  заходів  щодо  охорони  праці,  відсутність  матеріального  стимулювання 
підвищення безпеки праці в першу чергу зв'язане саме з фінансовою неспроможністю багатьох 
підприємств.  Ця  ж  проблема  неплатоспроможності  й  фінансової  нестійкості  підприємств,  як 
правило, лежить в основі жалюгідного стану  їх основних фондів. Фізичне зношування вироб-
ничого  встаткування  через  відсутність  коштів  на його  відновлення  -  одна  з  головних  причин 
того високого рівня аварійності й травматизму, який характерний для українських підприємств. 

В  основі  більшості  перерахованих  організаційних  проблем,  як  неважко  помітити,  лежить 
недосконалість законодавчої й нормативної бази охорони праці, так і не досконалість системи 
управління охороною праці. Оскільки всяка ефективна організація припускає дотримання пев-
них норм,  правил і дисципліни, то, мабуть, не усунувши відповідні правові неточності й огрі-
хи, не можна очікувати великих зрушень у галузі охорони праці. У сьогодення, як при створен-
ні законів, так і в адміністративній діяльності, праці і її оплати не приділяється певної уваги. 

Тому надалі під мотиваційним регулюванням будемо розуміти систему заходів, що спону-
кають і стимулюють людину до певних дій для досягнення відповідних індивідуальних або ко-
лективних  цілей  і  розв'язку  завдань.  Стосовно  до  охорони  праці  це  стимулювання  безпечних 
дій і створення умов для безпечного провадження робіт. Відповідно під механізмом мотивацій-
ного регулювання охорони праці розуміється порядок стимулювання за позитивні результати й 
активне  сприяння  в  розв'язку  працеохоронних  проблем,  а  також  вживання  заходів  впливу  за 
невиконання нормативних вимог, трудових обов'язків і т.п. 

Завдання мотивації в галузі охорони праці в першу чергу укладається в підвищенні заціка-
вленості  персоналу  в  строгому  дотриманні  встановлених  регламентів,  а  також  в  організації й 
удосконалюванні працеохоронних процесів. Однак мотивація може бути спрямована не тільки 
на формування безпечної поведінки, але й на такі категорії безпеки, як:  

розвиток творчої ініціативи; 
підвищення якості, дисципліни, культури процесів праці; 
ріст відповідальності працівників не тільки за індивідуальні, але й за групові результати; 
розвиток змагальності, як між працівниками, так і між підрозділами (в остаточному підсу-
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мку підвищується надійність функціонування підприємства). 
Вихідна передумова мотиваційного регулювання полягає в тому, щоб мотиву негайної ви-

годи (підвищена продуктивність, зарплата й ін.), як це часто буває, протиставити мотив безпе-
ки. Для цього необхідно, щоб безпека була зведена в ранг потреби в нашій свідомості, тільки 
тоді це стане рушійним мотивом. 

Мотиваційне регулювання, як функція управління охороною праці укладається в стимулю-
ванні окремих працівників, фахівців, керівників підрозділів за внесок в:  

реалізацію політики підприємства; 
розв'язок цільових завдань; 
активна участь і творчу ініціативу в розробці й забезпеченні ефективного функціонування 

СУОП; 
впровадження працеохранних заходів; 
створення робочих місць із безпечними умовами праці й ін. 
Зрівняльне заохочення, коли всі одержують однаково мало, повинне витиснутися системою 

стимулів, коли матеріальні й нематеріальні види винагород погоджуються із внеском працівни-
ка (підрозділу) у кінцевий результат. Доведене, що ніщо не може бути настільки несправедли-
вим, як однакове заохочення неоднакових працівників.  

Тобто для розв'язку працеохоронної проблеми необхідно зацікавити працівників трудитися 
безпечно не тільки для себе, але й для навколишніх. При цьому виходячи із визнання того, що 
практично будь-якого працівника можна зацікавити яким-небудь мотивом, тому що абсолютно 
ні на що не мотивованих людей немає!  

Порушення  встановлених  норм  і  правил,  і  як  наслідок  -  травматизм,  свідчить  про  те,  що 
людина, виконуючи трудові й виробничі процеси, керується іншими пріоритетами. Тобто гра-
дієнт негайного інтересу домінує над градієнтом небезпеки (ризику). Звідси виникають склад-
ності й завдання: що протиставити негайним інтересам, як породити в працівниках мотивацію 
працювати безпечно, які форми мотиваційного впливу можуть бути використані для цієї мети, 
яким образом сформувати в соціумі думка (установку) про необхідність керуватися правилами 
безпечної поведінки? Очевидно, тільки закликами, зверненнями, деклараціями, пропагандою ці 
проблеми наврядчи удасться розв'язати. Необхідно знайти такі способи впливу на людей, щоб 
вони усвідомили необхідність працювати безпечно, створити такі «правила гри», у рамках яких 
людині було б вигідно дотримувати встановлених регламентів. І цей вплив він повинен відчу-
вати безпосередньо в процесі всієї трудової діяльності. 

От тільки тоді пропаганда безпечного способу життя може привести до успіху. По суті, мо-
ва  йде  про  формування  нової  культури  управління  охороною  праці.  Для  того  щоб  визначити 
основні напрямки, по яких повинна здійснюватися діяльність служб охорони праці на підпри-
ємстві, запропонувати людині певні стимули, треба усвідомити, які мотиви або система мотивів 
лежать в основі його діяльності й інтересів.  

При цьому не може бути системи стимулювання, що мотивує всіх співробітників однаково. 
Система стимулів повинна бути персоніфікованої, ретельно дозованої й розроблятися для кож-
ної людини або певної групи людей з подібними домінуючими потребами, або загальна система 
повинна індивідуалізуватися. Тому моніторинг домінуючих потреб персоналу - необхідна умо-
ва функціонування мотиваційного механізму. Виходячи із цього, можна визначити види стиму-
люючих винагород. Вони можуть бути матеріальними, моральними, соціально-значимими, мо-
рально-психологічними.  

Як правило, усі види мотивів підрозділяють на внутрішні й зовнішні. Внутрішня винагоро-
да – це те задоволення, яке людина одержує в результаті виконання певних дій (від самого про-
цесу роботи, самореалізації). Зовнішня винагорода це вигоди, які містять у собі  збільшення в 
зарплатні, просування по службі й т.п.  

Чинність  мотиву  визначається  ступенем  значимості,  відповідної  до  потреби  людини,  у 
свою чергу від чинності мотиву залежить  інтенсивність  і результат діяльності. Діяльність без 
мотиву або зі слабким мотивом або не здійснюється взагалі, або виявляється вкрай нестійкою. 
Актуалізація певного мотиву приводить до постановки конкретної мети.  

За допомогою механізму мотивації необхідно створити такі умови, при яких працівникові 
було б цікаво займатися конкретною трудовою діяльністю й не губився б інтерес до роботи; у 
нього виникала б природна потреба працювати краще, безпечніше.  
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Необхідно, відійти від стереотипу, що добитися високої дисципліни, ретельності, строгого 
дотримання правил безпеки можна тільки за допомогою дисциплінарного впливу й примусу. 

В  умовах  соціально-орієнтованої  ринкової  економіки  зростає  роль  і  значення  людини  в 
ефективності роботи підприємств. Ринкова економіка диктує необхідність постановки питання 
про охорону праці в новій площині з урахуванням її економічних аспектів і ринкових можливо-
стей стимулювання й удосконалення. З економічної точки зору заходи з покращення умов пра-
ці, які дозволять знизити травматизм і профзахворювання потребують окремих витрат. Однак 
навіть  зі  скромних  підрахунків  ці  витрати  не  йдуть  ні  в  яке  порівняння  зі  збитком,  що  несе 
держава й власні фірми у зв'язку з компенсаціями за заподіяну шкоду на виробництві, повної 
втрати працездатності й смертю, оплатою лікування. У цілому втрати України в результаті не-
щасних випадків на виробництві й професійних захворювань, навіть якщо їх прийняти на рівні, 
характерним для країн - членів ЄС (від 2,8 до 3,6 % від ВВП), обчислюються сумою, порівнян-
ної з великими статтями бюджетних витрат країни. Поряд із прямими втратами кожне підпри-
ємство й суспільство в цілому несе величезні непрямі втрати, пов'язані із втратою досвідчених, 
кваліфікованих кадрів, найманням і навчанням нових працівників на їхнє місце, а також неми-
нучим падінням продуктивності праці і якості продукції. 

Для того, щоб виправити положення в галузі охорони праці на українських підприємствах, 
необхідно глянути на проблему системи керування охороною праці (СУОП) по-новому. З пере-
ходом України в ринкову економіку система керування охороною праці практично розвалила-
ся. Якщо раніше досліджувалися лише організаційні можливості керування охорони праці, те в 
цей  година,  поряд  із  традиційними,  необхідно  враховувати  такі  нові  для українських  розумів 
механізми керування безпекою праці, як самостійність підприємств у визначенні стратегії, обо-
в'язкове страхування професійних ризиків, мотивація в охороні праці. В умовах ринкової еко-
номіки відносини між найманим працівником і підприємством будуються на новій основі: поз-
начка підприємства - це успіх на ринку й, відповідно, максимізація прибутку; позначка найма-
них працівників - одержати матеріальну винагороду й задоволення від праці.  

Виходячи з усього зазначеного слід заважити, що процес мотивації дуже складний і неод-
нозначний, а вивчення його здійснюється за допомогою аналізу дослідження функції управлін-
ня, що спрямована на забезпечення ефективної роботи персоналу та налаштування людини на 
діяльність або бездіяльність. 

Отже, мотивацію слід розглядати, як процес впливу соціальних ресурсів через соціально-
економічні споживи на працівника за допомогою мотиваційних процесів. На рис. 1 зображено 
процес мотивації персоналу на підприємстві.  

Мотивація  -  це  процес  внутрішнього  спонукання  індивіда  до  активної  діяльності,  досяг-
нення поставлених цілей, і процес свідомого вибору людиною певної лінії поведінки, яка ґрун-
тується на внутрішніх і зовнішніх чинниках, або, іншими словами на мотивах і стимулах. Вну-
трішні  чинники  (мотиви)  пов’язані  з  формуванням  особи  працівника,  і  його  освітою,  культу-
рою, ціновими орієнтаціями, а також умовами життя. Внутрішні мотиви змушують працівника 
виконувати  роботу  з  повною  віддачею,  докладати  усіх  зусиль  і  вміння.  Зовнішні  чинники 
пов’язані з впливом оточуючого соціального середовища. Зовнішнє стимулювання працівників 
– це необхідна умова одержання високого результату.  

Слово  «мотивація»  французького  походження  (“le 
motif”),  що  означає  спонукальну  причину,  імпульс, 
привід до вчинку або дії людини, і в контексті дане по-
няття часто вживають як стимулювання та винагорода.  

Мотивація  виступає  у  вигляді  прагнень,  інтересів, 
цілей,  об’єктивними  джерелами  яких  є  потреби  (мате-
ріальні  і  духовні).  Виникнення  бажаних  мотивів  на 
практиці сприяє використанню стимулювання. 

Українськими вченими, мотивація трактується як ці-
леспрямована діяльність зі створенням спонукальних мо-
тивів  і стимулів (матеріальних і моральних) для забезпе-
чення повної поведінки людей.  

Так І.С. Завадський вважає, що суть мотивації становить цілеспрямований вплив на внутрішній 
процес формування й дії мотивів, що ґрунтуються на психічній діяльності людини [3].  
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Рис. 1. Процес мотивації персоналу  
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Цілеспрямований вплив на об'єкт управління може здійснюватися за допомогою адмініст-
ративних, економічних, соціальних та ідеологічних методів.  

Вплив мотивації на поведінку людину залежить від багатьох чинників, він є  індивідуаль-
ним і може змінюватися під дією мотивів і зворотного зв'язку з діяльністю людини. Спонукаль-
ну чинність спричинює стан напруженості, що виникає й існує внаслідок незадоволеності пот-
реб. 

А. Романчук  у  своєї  статті  наводить  результати  опитування  проведеного  серед  працівників 
Іллічівського порту про значимість для них різних видів мотивації [1].  

Результати опитування не підтвердили, що найважливіше значення має матеріальний стимул, і 
в першу чергу - грошовий заробіток. Даний мотив по ступеню важливості розташовується на чет-
вертому місці.  

На першому й другому місцях відповідно розташувалися мотиви - задоволення від самого про-
цесу  й  результату  роботи,  можливість  найбільш  повної  самореалізації.  Останнє  7-е  місце  займає 
мотив - прагнення до просування по службі.  

І все ж порівняння значимості мотивів за абсолютними значенням кількості отриманих оцінок 
свідчить, що для працівників найбільшу роль відіграють мотиви задоволення від процесу й резуль-
тату роботи - 86 оцінок і можливість самореалізації - 72 оцінки. 

За результатами опитування можна зробити висновок, що в процесі діяльності люди керу-
ються не тільки матеріальними інтересами, але й стимулами нематеріального характеру. Отри-
мані висновки дозволяють цілеспрямовувати мотиваційний механізм.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Ґрунтуючись на принципах які наведено 
вище, необхідно на кожному підприємстві розробити свої положення про механізм мотивацій-
ного  регулювання  охорони  праці,  які,  з  одного  боку,  встановлювали  порядок  стимулювання 
(заохочення) за позитивні результати й активне сприяння в розв'язку працеохоронних проблем, 
а з іншого - вживання заходів впливу за невиконання нормативних вимог, трудових обов'язків і 
заходів, за незадовільний стан охорони праці. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА  
ПРИ ХОЛОДНОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКЕ 

 

В статье применительно к холодной тонколистовой прокатке проанализированы наиболее широко распростра-
ненные методы расчета показателей напряженно-деформированного состояния металла. Дана сравнительная оценка 
численных одномерных  математических моделей различного  уровня  сложности и подтверждена целесообразность 
их широкого использования в практике компьютерного моделирования процесса холодной прокатки тонких полос.  
 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. В связи с интенсивным 

                                           
 Присяжный А.Г., Коренко М.Г., Староста Н.В., 2013 
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развитием вычислительной техники существенно возросло значение компьютерного моделиро-
вания для определения наиболее эффективных технологических режимов процессов пластиче-
ской  деформации  металлов,  в  том  числе  и  процесса  холодной  тонколистовой  прокатки.  При 
этом  широко  используются  различные  математические  модели,  отличающиеся  между  собой 
характером принятых допущений, уровнем сложности их численной реализации, а также объе-
мом и степенью достоверности получаемых результатов. 

Анализ исследований и публикаций. Определение  показателей  напряженно-
деформированного состояния металла часто осуществляют по математическим моделям, полу-
ченным на основе использования инженерных методов теории пластичности [1-3]. Несмотря на 
относительную  простоту,  аналитические  решения,  полученные  указанными  выше  методами, 
характеризуются рядом недостатков, наиболее существенными из которых являются пренебре-
жение упругим восстановлением полосы на выходе из очага деформации, чрезмерное упроще-
ние реальной формы линии контакта деформируемого материала с валками, а также усреднение 
коэффициента контактного трения по всей длине деформационной зоны.  

Существенное  увеличение  степени  достоверности  получаемой  в  результате  численного 
эксперимента информации может быть достигнуто на основе применения методов конечных и 
граничных элементов [4]. Вместе с тем высокая трудоемкость и существенные затраты машин-
ного времени на одну численную реализацию ограничивают использование этих методов. 

В связи с изложенным для расчета характеристик напряженно-деформированного состоя-
ния  металла  при  холодной  тонколистовой  прокатке  обоснованным  является  применение  чис-
ленных одномерных математических моделей различных уровней сложности [5-8]. Указанные 
математические модели базируются на организации численных рекуррентных решений конеч-
но-разностных  форм  условий  статико-динамического  (статического)  равновесия  или  баланса 
энергетических  затрат,  рассматриваемых  в  рамках  каждого  отдельно  выделенного  элементар-
ного объема деформационной  зоны валков. Вместе  с  тем представляет  значительный интерес 
сопоставительный  анализ  численных  одномерных  математических  моделей  напряженно-
деформированного  состояния  при  холодной  прокатке  тонколистовой  стали,  соответствующих 
различным уровням сложности. 

Постановка задачи. Целью работы является сравнительный анализ одномерных числен-
ных  математических  моделей  для  расчета  основных  показателей  напряженно-деформиро-
ванного состояния металла при холодной тонколистовой прокатке. 

Изложение материала и результаты. В рамках данной работы для определения показате-
лей напряженного состояния применяется силовой подход, заключающийся в определении по-
казателей  напряженно-деформированного  состояния  материала  путем  реализации  численного 
рекуррентного  решения  конечно-разностной  формы  условия  статико-динамического  равнове-
сия каждого отдельно выделенного элементарного объема очага деформации. Последний в со-
ответствии с представленной на рис. 1а схемой принят состоящим из зоны упругого восстанов-
ления  полосы  на  выходе  из  валков  Lуп  и  зоны  пластического  формоизменения  металла  Lпл, 
включающей зоны отставания Lот и опережения Lоп.  

 
                                               а 

 
                         б 

Рис. 1.  Расчетные схемы интегрального очага деформации а и выделенного i-го элементарного объема зоны 
пластического формоизменения б применительно к одномерному численному математическому моделированию 

напряженно-деформированного состояния металла при холодной тонколистовой прокатке 
 

В  рамках  рассматриваемых  математических  моделей  были  приняты  такие  приближения: 
деформация металла является двухмерной и установившейся во времени; пластическое течение 
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металла  в  очаге  деформации  подчиняется  гипотезе  плоских  сечений  [6];  нормальные  осевые 
напряжения и удвоенные значения сопротивления деформируемого материала чистому сдвигу 
распределены  равномерно  по  высоте  каждого  поперечного  сечения  деформационной  зоны; 
контактные  нормальные  (pxi1-pxi2)  и  касательные  напряжения  (τxi1-τxi2)  по  длине  каждого  i-го 
элементарного объема зоны пластического формоизменения изменяются линейно, а угол кон-
такта αxi в пределах данного элементарного объема является величиной постоянной (см. рис.1). 

С  учетом  принятых  выше  допущений  конечно-разностная  форма  уравнения  статико-
динамического равновесия каждого из n элементарных объемов зоны пластического формоиз-
менения очага деформации будет иметь следующий вид 

 

   
xi2 xi2 xi1 xi1 xi1 xi xi2 xi xi1 xi2

2 2
м xi1 xi2 xi2 xi1

h h p x p x x

0,25 h h V V ,

s   s               

     
                (1) 

где σxi1 и σxi2 - нормальные осевые напряжения, действующие соответственно в начальном cd и 
конечном ае граничных сечениях  (см.  рис.1б)  i-го  элементарного  объема  зоны  пластического 
формоизменения (i=1…n); hxi1 и hxi2 - значения толщины полосы соответственно в начальном и 
конечном граничных сечениях i-го элементарного объема; xi1 и xi2 - геометрические координаты 
соответственно  начального  и  конечного  граничных  сечений  i-го  элементарного  объема;  рxi1 и 
рxi2 - контактные нормальные напряжения, действующие соответственно на начальном и конеч-
ном  граничных сечениях  i-го  элементарного  объема;  αxi  -  угол  контакта  металла  с  валками  в 
пределах i-го элементарного объема; Δx=lпл/n – шаг разбиения зоны пластического формоизме-
нения;  τxi1  и  τxi2  –  контактные  касательные  напряжения,  действующие  соответственно  на 
начальном и конечном граничных сечениях  i-го элементарного объема; ρм - плотность дефор-
мируемого металла; Vxi1 и Vxi2 - скорость движения деформируемого металла соответственно в 
начальном и конечном граничных сечениях i-го элементарного объема. 

Нормальные осевые напряжения изменяются в пределах (см. рис.1а) от напряжений задне-
го натяжения sо до напряжений переднего натяжения σ1 (на границе раздела зон упругого вос-
становления и пластического формоизменения металла действуют напряжения s1

* ). При этом 
для условий реализации процесса холодной тонколистовой прокатки угол контакта деформиру-
емой полосы с рабочими валками в пределах каждого i-го из n выделенных в деформационной 
зоне элементарных объемов металла может быть рассчитан по формуле 

 xi xi1 xi2h h / 2 x.              (2) 

В  рассматриваемом  случае  изменение  скорости  движения  прокатываемого  материала  по 
длине зоны пластического формоизменения определяется на основе уравнения     

xi1(2) 1 1 xi1(2) в н xi1(2)V V h / h V h / h ,          (3) 

где V1 - скорость выхода полосы из очага деформации (скорость прокатки); Vв - окружная ско-
рость рабочих валков; hн - толщина полосы в нейтральном сечении очага деформации.   

В  теории  пластической  деформации  металлов  контактные  касательные  напряжения  чаще 
всего связывают с контактными нормальными напряжениями или сопротивлением обрабатыва-
емого  материала  деформации  через  коэффициент  трения  и  показатель  сил  трения  соответ-
ственно  [9].  При  этом  одномерные  численные  математические  модели  напряженно-деформи-
рованного  состояния  при  холодной  тонколистовой  прокатке  можно  распределить  по  двум 
уровням композиционной сложности [6,7]: 

для математических моделей 1-го уровня характерны определение контактных касательных 
напряжений по  закону Амонтона-Кулона  [9] и  усреднение коэффициента контактного  трения 
по всей длине зоны пластического формоизменения металла; 

математические модели 2-го уровня также предполагают расчет значений напряжений сил 
трения в соответствии с законом Амонтона-Кулона, но уже с учетом непостоянства коэффици-
ента контактного трения по длине очага деформации. 

В соответствии со сказанным выше граничные условия на контактных поверхностях в ма-
тематических моделях 1-го уровня композиционной сложности задаются в виде 

xi1(2) c x1(2)f p ,               (4) 

где fс - коэффициент контактного трения, принимаемый на основе экспериментальных данных 
работ [9] постоянным по длине зоны пластического формоизменения металла. 
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При  использовании  математических  моделей  2-го  уровня  композиционной  сложности 
напряжения сил контактного трения рассчитываются по уравнению 

xi1(2) xi1(2) x1(2)f p ,             (5) 

где fxi1(2) – коэффициент контактного трения, соответствующий начальному или конечному гра-
ничным  сечениям  i-го  элементарного  объема  зоны  пластического  формоизменения  очага  де-
формации. 

Для расчета в соответствии с формулой  (5) текущих значений коэффициента трения в зонах 
отставания и опережения очага деформации использовали рекомендации авторов работ [6,7]  

     fa
xi1(2) 0от i1(2) on пл onf f x L / L L ;                                      (6) 

   fa
xi1(2) 0оn on i1(2) onf f L x / L ,                                           (7) 

где f0от, f0оп - опорные значения коэффициента трения; af - степенной показатель.  
При этом изменение толщины полосы по длине зоны пластического формоизменения для 

моделей обоих указанных выше уровней сложности упрощенно описывается уравнением [6,7] 

  ha
x 1 плh h h x / L ,               (8) 

где h1 - толщина полосы после пропуска; Δh=ho-h1 - абсолютное обжатие полосы (ho - толщина 
полосы до пропуска); х - геометрическая координата, изменяющаяся от 0 до lпл (см. рис. 1); ah - 
степенной показатель аппроксимации контактных поверхностей [6,7].   

В соответствии с данными работы  [8]  также можно выделить численные математические 
модели, соответствующие 3-му уровню композиционной сложности. В этом случае математи-
ческое  моделирование  процесса  холодной  тонколистовой  прокатки  осуществляется  с  учетом 
переменного по длинам зон скольжения коэффициента контактного трения, а также реальной 
формы контактной линии материала деформируемой полосы с прокатными валками. При этом 
изменение толщины полосы в очаге деформации описывается уравнением [8]   

1 1xi1(2) 1 1 i1(2) i1(2) i1(2)i1(2) x x i1(2) x xh h h 2(W cos R(1 cos ) W cos ),              (9) 

где δh1 - упругое сплющивание полосы в сечении на выходе ее из зоны пластического формо-
изменения;  x1-  геометрическая  координата  сечения,  соответствующего  началу  увеличения  hx; 
Wi1(2)  -  радиальное  перемещение  образующей  поверхности  рабочих  валков,  определяемое  на 
основе решения Штаермана [8] и соответствующее начальному или конечному граничным се-
чениям i-го элементарного объема очага деформации; φi1(2) - текущий угол контакта в очаге де-
формации, соответствующий начальному или конечному граничным сечениям данного элемен-
тарного объема; R - радиус валков. 

Чтобы решить уравнение (1) относительно неизвестного в конечном граничном сечении i-
го  элементарного  объема  зоны  пластического  формоизменения  контактного  нормального 
напряжения pxi2, необходимо исключить из указанного уравнения нормальное осевое напряже-
ние σxi2. Для этого используется условие пластичности Губера-Мизеса-Генки, инженерный ва-
риант записи которого имеет следующий вид [1-3] 

xi1(2) xi1(2) xi1(2)p 2k ,s             (10) 

где 2kxi1(2) - удвоенное значение сопротивления деформируемого металла чистому сдвигу. 
Удвоенное  значение  сопротивления  деформируемого  металла  чистому  сдвигу,  соответ-

ствующее  начальному  или  конечному  граничным  сечениям  i-го  элементарного  объема  зоны 
пластического формоизменения, целесообразно рассчитывать по уравнению [6]      

uxi1(2) uxi1(2)

2 3
xi1(2) т0 1 uxi1(2) 2 3

2
2k а a a ,

3

 
  s         

 
       (11) 

где σто - исходный предел текучести деформируемого металла; а1,а2,а3 - эмпирические коэффи-
циенты; εuxi1(2)=1,155∙ln(ho/hxi1(2)) - значение интенсивности деформации металла, соответствую-
щее начальному или конечному граничным сечениям  i-го элементарного объема зоны пласти-
ческого формоизменения. 

С учетом изложенного уравнение для определения контактного нормального напряжения 
pxi2 можно представить так (знак «+» в указанном уравнении соответствует зоне отставания, а 
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знак «-» – зоне опережения очага деформации) 

 

 

xi2 xi2 xi2 xi1 xi1 xi1 xi xi1 xi2

2 2
м xi1 xi2 xi2 xixi2 xi1

p (2k h h p x x

0,25 h h (V V )) / (h x),

   s           

        
    (12) 

По  мере расчета  pxi2  согласно формуле  (12)  по  уравнениям  (4),  (5)  и  (10)  соответственно 
могут быть также установлены неизвестные в конечном сечении i-го элементарного объема зо-
ны  пластического  формоизменения  значения  контактных  касательных  и  нормальных  осевых 
напряжений.  При  этом  для  математических  моделей  2-го  и  3-го  уровней  композиционной 
сложности направление рекуррентного решения уравнения (1) соответствует направлению про-
катки,  а  начальные  условия  и  условия  связи  во  всех  рассматриваемых  случаях  
имеют следующий вид 
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где  2kо  -  исходное  значение  удвоенного  сопротивления  деформируемого  материала  чистому 
сдвигу; σо - напряжение заднего натяжения. 

В целом, представленные зависимости составили полные алгоритмы одномерного числен-
ного математического моделирования процесса холодной тонколистовой прокатки, результаты 
которого представлены на рис. 2.  

   
Рис. 2. Расчетные распределения по длине зоны пластической деформации нормальных контактных а и осевых 

б, а также контактных касательных в напряжений,  полученные при использовании численных одномерных матема-
тических моделей 1-го (1), 2-го (2) и 3-го (3) уровней сложности применительно к холодной прокатке в валках ради-
усом R=250 мм отожженных полос стали марки 08кп начальной толщиной hо=2,0 мм с интенсивностью деформации 
εи=0,332 и напряжениями переднего и заднего натяжения σо=σ1=80 МПа 

 

Как показывает анализ рис. 2, распределения по длине зоны пластического формоизменения ло-
кальных характеристик напряженного состояния, полученные с использованием математических мо-
делей 1,2 и 3-го уровней композиционной сложности, несколько отличаются. Усреднение коэффици-
ента трения по длине очага деформации обусловливает получение завышенных значений нормаль-
ных контактных и осевых, а также контактных касательных напряжений; полученные при этом фор-
мы эпюр локальных характеристик напряженного состояния металла плохо согласуются с экспери-
ментальными  данными  работы  [9].  Характер  изменения  по  длине  зоны  пластической  деформации 
нормальных контактных и касательных напряжений, полученный в результате математического мо-
делирования с использованием моделей 2-го и 3-го уровней сложности, в значительно большей сте-
пени соответствует результатам экспериментальных исследований [9]. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Обоснована целесообразность при-
менения численных одномерных математических моделей при исследовании холодной прокат-
ки тонколистовой стали. Описаны математические модели различного уровня сложности. По-
казано, что в условиях реализации холодной прокатки тонких полос максимально точные рас-
пределения локальных характеристик напряженного состояния металла могут быть получены с 
учетом изменения коэффициента контактного  трения по длине очага деформации и реальной 
формы контактной линии полосы с валками.     
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ СИСТЕМ ЛІКВІДАЦІЇ  
ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ШУМІВ  В КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ  
ПРОТИАВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ ЕНЕРГОСИСТЕМ 

 

Наведено результати розробки методики синтезу ARMABіS-системи ліквідації інтерференційних шумів в каналах пе-
редачі даних протиаварійної автоматики енергосистем. Система відрізняється від аналогів, реалізованих на базі мереж Воль-
террі, включенням до структури протиаварійної автоматики авторегресійних моделей джерел помилок у каналах зв’язку, що 
забезпечило гарантовану стійкість системи, зменшення коливальної складової в процесі адаптації  та підвищення швидкодії 
адаптаційних процесів. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах високих темпів трансформації струк-
тури  Єдиної  електроенергетичної  системи  (ЄЕС)  пред'являються  підвищені  вимоги  до  пристроїв 
протиаварійної автоматики, а також принципів керування нормальними, аварійними і післяаварій-
ними режимами енергосистеми. 

Комплекси протиаварійної автоматики енергосистем орієнтовані на забезпечення локалізації та 
ліквідації аварійних режимів в ЄЕС з метою мінімізації збитків від аварій. В той же час, багатофак-
торність об’єкту керування,  яким є ЄЕС, наявність потужних атомних електростанцій  з базисним 
режимом роботи та погіршеними динамічними характеристиками призводить до комплексного рі-
шення задач пов’язаних з забезпеченням паралельної роботи енергосистем при підтримці заданих 
нормативів статичної та динамічної стійкості. 

У сучасних системах протиаварійної автоматики значну частку помилок вносять системи пере-
дачі даних, в яких виникають процеси, пов'язані з фізичною структурою каналів зв'язку і мають в 
своїй основі імовірнісну природу (рис. 1). Відповідно актуальність проблеми синтезу стохастичної 
моделі джерел помилок в системах передачі даних протиаварійної автоматики енергосистем визна-
чається необхідністю забезпечення високої ефективності протиаварійного керування для різномані-
тних умов функціонування з урахуванням індивідуальних особливостей ЄЕС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблематики статті. Перешкоди, які присутні в 
системах передачі даних зменшують достовірність відтворення первинної інформації, що порушує 
вимоги своєчасності і якості цієї інформації, тому в математичні моделі потоків повідомлень  необ-
хідно  включати  алгоритми  ідентифікації  джерел  помилок.  Розробці  методів  дослідження  систем 
зв'язку в умовах дії шумів і перешкод та моделюванню джерел помилок присвячена значна кількість 
наукових робіт Е.Н. Гильберта, Е.О. Еліота, В.І. Петровича, Б.Д. Фрічмана, В.М. Охорзіна, та інш.  

Стохастичні  моделі  побудовані  на  основі  теорії  багатовимірних  розподілів  і  випадкових 

процесів,  модифікація  яких  запропонована  в  даній  роботі  для  моделювання  джерел  помилок, 

                                           
 Щокін В.П., 2013 
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були запропоновані в роботах [1,2]. Розроблена математична модель джерел помилок в каналах 

зв’язку може служити адекватним описом процесів, що протікають в мережах передачі даних 

ЄЕС,  і може бути використана при проектуванні перешкодозахисних мереж зв'язку протиава-

рійної автоматики енергосистем. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Відповідно до норм ГОСТ 34.603-

92  (Види випробувань автоматизованих систем) вимоги до забезпечення достовірності  інфор-

мації в протиаварійній автоматиці енергосистем є обов'язковими заходами.  

Існує  значна кількість  [1,2]  інженерних способів визначення недостовірних  значень пара-

метрів  у  каналах  зв’язку:  діагностика  апаратного  забезпечення  (каналу),  алгоритмічні  методи 

визначення  різких  змін  сигналу,  виходу  за  допустимий  діапазон  сигналу  з  датчика,  контроль 

швидкості зміни та  інші. При цьому, якщо значення датчика плавно виходить за межу допус-

тимого  діапазону,  описані  способи  не  дозволяють  виявити  порушення  нормального  режиму 

роботи устаткування системи передачі даних. 
У більшості випадків, ситуація оперативного виявлення помилок в каналах зв'язку вирішу-

ється шляхом дублювання датчиків, відповідальність за визначення достовірної інформації да-
тчика, як правило, покладається на черговий персонал, при цьому варіанти резервування біль-
ше двох каналів зв'язку, часто є економічно недоцільним.  

Так в умовах Криворізької ТЕС зі встановленою потужністю 2820 МВт (10∙282) контролю 

підлягають близько 4 тис. параметрів, при цьому їх дублювання збільшить їх число в два рази, 

відповідно також збільшується кількість модулів вводу/виводу та розрахункова продуктивність 

системи.  

Таке рішення можливе,  але приводить до  значних фінансових витрат. При цьому,  як від-

значають автори робіт [1,2] визначення тільки явної несправності недостатньо, і в цьому випад-

ку проблема може бути вирішена шляхом створення автоматизованої системи контролю досто-

вірності параметрів на базі моделей джерел помилок в системах передачі даних. 

Постановка завдання. У статті розглядається можливість визначення невідповідності (явна 

і неявна) показників датчиків в протиаварійній автоматиці енергосистем на основі ретроспективи да-

них, яка представляється у вигляді імітаційної моделі джерел помилок у каналах зв'язку з інтерваль-

ними оцінками достовірності параметрів.  
У розробленій моделі [3] джерел помилок в каналах зв’язку врахована перевірка всіх функціона-

льних залежностей, які задані для конкретної енергосистеми. 
У рамках виконання НДР в умовах ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» проведено дослідження фак-

тичних  інтерференційних  шумів  в  каналах  передачі  даних  системи  автоматики  Криворізької  ТЕС 
(приклад осцилограм інтерференційних шумів в каналах передачі даних наведено на рис. 1). 
  а     б         в 

 
Рис. 1. Осцилограми інтерференційних шумів у каналі передачі даних з екранованим кабелем а,б та без екрану в 

(частота дискретизації 44,1 кГц) при комутаціях АД на відстані 15 м потужністю 2,2 кВт (220В)  
 

Результати  досліджень  свідчать,  що  контроль  параметрів  у  промислових  умовах  відбува-
ється при наявності адитивних шумів амплітудою до 1 % у каналах спостереження, що негати-
вно впливає на якість процесів керування і потребує розробки апаратних засобів та алгоритмів 
адаптивної фільтрації інтерференційних шумів у системах передачі даних. 
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Викладення матеріалу та результати. Суттєвий вклад у розв’язання проблеми фільтрації 
шумів у каналах зв’язку, шляхом побудови перешкодозахищених адаптивних фільтрів, внесено 
вітчизняними вченими [4], якими запропоновано методи та засоби фільтрації сигналів при ма-
лих значеннях відношення рівня корисного сигналу до рівня шуму. Однак, необхідно зазначи-
ти, що розроблений спосіб ґрунтується на попередній статистичній обробці зашумленого кори-
сного  сигналу  на  достатньо  значному  інтервалі  часу,  що  дає  змогу  оцінити  рівень  корисного 
сигналу для подальшої адаптації фільтрів. Останнє обмежує сферу використання подібних фі-
льтрів і не дозволяє проводити ефективне динамічне усунення інтерференційних шумів в сис-
темах передачі даних протиаварійної автоматики енергосистем. 

Відомі  науково-технічні  рішення  проблеми  ліквідації  інтерференційних  шумів  у  каналах 
передачі  даних  САК,  які  ґрунтуються  на  використанні  мережі  Вольтеррі  [5],  за  результатами 
промислових випробувань визнані неефективними, оскільки процес адаптації мережі становить 
6-8с. і з урахуванням часу дискретизації САК 4с. призводить до втрати адаптивних властивос-
тей системи ліквідації інтерференційних шумів. 

Для ліквідації вказаного недоліку пропонується в якості базової структури адаптивної сис-
теми ліквідації інтерференційних шумів [5] використати розроблену [3] ARMABіS-систему, яка 
відрізняється від відомих нейроморфних структур підвищеною швидкодією в процесі адаптації 
та  гарантованою стійкістю. Схему включення ARMABіS-системи в адаптивній системі ліквідації 
інтерференційних шумів наведено на рис. 2. 

ARMABіS-система ліквідації інтерференційних шумів налічує два входи: Z[i] - сигнал каналу 
передачі даних; N[i] -  установочний сигнал, який некорельований з Х[i] і має максимальний коефі-
цієнт кореляції з шумом V[i]. Кореляція установочного сигналу N[i]  з шумом V[i] досягається шля-
хом фіксації сигналу N[i] з частотою дискретизації 44,1кГц  закороченого каналу без екрану.  

Рис. 2.  ARMABіS-система  ліквідації  інтерференційних  шу-
мів в каналах передачі даних 

 

Сигнал похибки  дорівнює 
[ ] [ ] [ ] '[ ]i X i V i V i    .     (1) 

Цільову функцію запропоновано  [5] визначити у 
формі очікуваного значення Е[i] квадратичної похиб-
ки 

2 2 2( ) 0,5 ( ) ( ) 0,5 [ ] [ ] ( [ ] '[ ]) 2 [ ] ( [ ] '[ ])t E t t E i X i V i V i X i V i V i              .     (2) 

Оскільки  сигнал  Х[i]  не  корелює  з  сигналом  шуму  V[i],  очікуване  значення 

 [ ] [ ] ( [ ] '[ ]) 0E i X i V i V i    і цільова функція (2) спрощується [5] 

 
22 2[ ] 0,5 [ ] [ ] 0,5 [ ] [ ] [ ] ( [ ] '[ ])i E i i E i X i E i V i V i             

.     (3) 

Оскільки ARMABiS-модель не впливає на сигнал Х[i], мінімізація цільової функції [i] за-
безпечується адаптацією параметрів ARMABiS-моделі за умови E[i][(V[i]-V[i])]2min. Відпо-
відно до базового методу [5] мінімально можливе значення Z(t) дорівнює E[i][X[i]2, при якому 
V’[i]=V[i], таким чином X’[i] відповідає сигналу каналу передачі даних без інтерференційного 
шуму X[i].  

У  разі  використання  в  якості  ARMABiS-системи  моделі  ADL  (p,q)  вихідний  сигнал  V’[i] 
визначатися у вигляді 
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де  - коефіцієнт регуляризації;  - швидкість настроювання коефіцієнтів. 
На рис. 3. наведено результати імітаційного моделювання ARMABіS-системи ліквідації ін-

терференційних шумів в каналах передачі даних при наявності  інтерфераційного шуму амплі-
тудою  10%:  процес  навчання  ARMABiS-емулятора  і  похибка  (рис.  3а);  результати  роботи 
ARMABіS-системи ліквідації інтерференційних шумів (рис. 3б). 

'[ ]X i

[ ] [ ] [ ]Z i X i V i 

[ ]N i '[ ]V i
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а         б 

   
Рис. 3. Результати ARMABiS-ідентифікації при зашумлених каналах зв’язку 

 

Аналіз застосування розробленої ARMABіS-системи свідчить про задовільну якість лікві-
дації інтерференційних шумів у каналах зв’язку (максимальна похибка не перевищує 7%, з ча-
сом дискретизації 4 с), яка є достатньою для забезпечення належних умов функціонування про-
тиаварійної автоматики енергосистем. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проблематика статті визначається вимо-

гами ГОСТ 34.603-92 відносно забезпечення достовірності інформації в системах протиаварій-

ної автоматики енергосистем.  

За результатами проведених досліджень визначено, що наявність інтерференційних шумів 

в каналах передачі даних промислових автоматизованих систем та протиаварійної автоматики 

приводить до суттєвого зменшення достовірності відтворення первинної інформації, що пору-

шує вимоги своєчасності і якості інформації, яка оброблюється інформаційними системами ав-

томатики.  

Результати  проведених  досліджень  у  сфері  сучасних  науково-технічних  методів 

розв’язання проблеми фільтрації шумів у каналах зв’язку свідчать про обмежену сферу викори-

стання розроблених перешкодозахищених адаптивних фільтрів та втрату адаптивних властиво-

стей відомих систем ліквідації шумів, які ґрунтуються на використанні мереж Вольтеррі.  

Відповідно до визначених невирішених раніш частин проблеми фільтрації шумів у каналах 

зв’язку  запропоновано  застосування  розроблених  авторегресійних  моделей  джерел  помилок, 

що забезпечує гарантовану стійкість системи, зменшення коливальної складової в процесі ада-

птації  та підвищення швидкості адаптаційних процесів.  

Застосування розробленої системи ліквідації інтерференційних шумів дозволяє використа-

ти в протиаварійній автоматиці  енергосистем сучасні  інформаційні  технології,  які пов’язані  з 

нейронечіткою ідентифікацією режимів паралельної роботи енергосистем. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСИЛИЙ ДРОБЛЕНИЯ В КОНУСНЫХ ДРОБИЛКАХ 
 

Усилие, возникающее в конусной дробилке при дроблении материала в момент сближения 
конусов,  можно  представить  как  равнодействующую  элементарных  усилий,  приложенных  по 
радиусам круговых сечений одного из конусов и направленных перпендикулярно образующей 
того же из конуса. Указанное усилие возникает в подвижном и неподвижном конусах при их 
взаимодействии через измельчаемый материал (рис. 1). 

Рис. 1. Схема взаимодей-ствия конусовдробилки  Рис. 2. Схемы распределения  авлений  в осевом и коль-
цевом сечениях 

Будем полагать, что при каждом элементарном сжатии материала в процессе его дробления 
нагрузка на конус (подвижный или неподвижный) при рассмотрении его круговых сечений пе-
редается по дуге, охватывающей центральный угол, приблизительно равный π (рис. 2).  

Причем, в центре каждой дуги контакта возникает наибольшее давление, а давление, близ-
кое к нулю, возникает по краям дуги. В промежуточных точках давление равномерно уменьша-
ется от центра к краям дуги. Характер изменения давлений по круговым сечениям будет одина-
ков, а по высоте конуса для любого его сечения, проходящего через ось Oz, давление q(z) будет 
перпендикулярно образующей и будет изменяться от наименьшего значения для верхней точки 
образующей конуса q01 до наибольшего значения для нижней точки образующей конуса q02. 

Так  как  суммарное  усилие  в  каждом  горизонтальном  сечении  конуса  будет  пропорцио-
нально радиусу этого сечения, то естественно предположить, что давление qо(z) по высоте ко-
нуса  будет  распределяться  по  трапецеидальному  закону,  то  для  верхнего  основания  имеем 
qо(z)=q01, а для нижнего - qо(z)= q02, причем, q01 ≤ q02. 

Отметим, что по дуге контакта в каждом круговом сечении конуса давление интенсивности 
qо(z)  наклонено  к  образующей  подвижного  конуса  под  углом /2  и  по  абсолютной  величине 
(для дуги контакта) распределяется по закону, близкому к косинусоидальному [1] 

qi=q0i (cos φ - cos α),           (1)  
где α=±π/2 половина угла раскрытия эпюры давления qi=qi (φ); φ - текущий угол эпюры давле-
ния (0≤φ ≤π/2; -π/2≤φ≤0); i - индекс произвольного кругового сечения конуса; ri - радиус произ-
вольного кругового сечения конуса; qоi - наибольшее давление в центре дуги контакта для сече-
ния конуса с индексом i. 

Отметим, что вектор давления  iq  наклонен к горизонтальной оси под углом θ ≡ (π/2)-γ+β. 

Нетрудно видеть, что горизонтальную и вертикальную составляющую давления qi можно 
определить, исходя из следующих соотношений 

qih = qi sin (γ-β)             (2) 
qiv = qi cos (γ-β),             (3) 

где γ - угол наклона образующей конуса по отношению к его основанию; β - угол качания кону-
са (его наибольшее значение), для «неподвижного конуса» β≡0. 

При  этом  суммарная  нагрузка  по  произвольному  круговому  сечению  конуса  может  быть 
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определена по формуле 
Pi = qоi r1/2 (2α-sin α).            (4) 

Исходя  из  трапецеидального  закона  распределения  давления  по  любой  из  образующих, 
определим  усредненное  давление  по  длине  образующей,  проходящей  через  «мгновенный» 
центр приложения нагрузки к конусу 

qo =q10l + [(q20 - q10)/2]l,           (5) 
где l - длина «рабочей» части образующей конуса. 

Предварительно  оценим  качественно  значение  усилия  Pдр  для  дробилки,  исходя  из  допу-
щения  о  «равномерном»  распределении  давления  по  половине  боковой  поверхности  конуса. 
Тогда суммарное усилие дробления Pдр определим по формуле 

Pдр = [(q10 + q20)/2] l π (r1 +r2)/2,         (6)  
где r1,r2 - радиусы верхнего и нижнего оснований конуса. 

Если учесть, что в действительности давление в каждом поперечном сечении конуса изме-
няется  по  закону,  близкому  к  косинусоидальному,  что  подтверждается  экспериментальными 
данными [2], тогда усилие дробления можно вычислить по формуле 

Pдр =[(q10 + q20)/2] l (π-1) (r1 +r2)/2,         (7) 
с  учетом  угла  раскрытия  эпюры  давления  2α=π.  Тогда  горизонтальная  составляющая  усилия 
дробления, исходя из формулы (7) определяется 
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и  вертикальная  составляющая  усилия  дробления,  которая  непосредственно  воздействует  на 
сферическую опору, эксцентриковый узел и другие опорные элементы дробилки, определяется 
следующим образом 
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На основании изложенного, нормальное давление на боковой поверхности конуса q=q(φ,z) 
является функцией текущего угла давления φ и высоты расположения рассматриваемой точки 
на  образующей  z.  При  этом  усилие  дробления  Pдр  является  равнодействующей  совокупности 
элементарных давлений, приложенных к части боковой поверхности конуса. Усилие Pдр  лока-
лизуется  в  «мгновенном»  центре  эпюры  давлений  (при  φ=0),  при  этом  аппликату  этой  точки 
можно определить исходя из трапецеидального закона изменения давления по длине образую-
щей с использованием формулы 
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Для вычисления реальных расчетных значений Pдр для конкретных дробилок, при их работе 
на известном исходном сырье, среднее давление на поверхности конуса (q10+q20)/2 может быть 
большим или равным пределу прочности измельчаемого материала при сжатии 

(q10+q20)/2 ≥ σв ,            (11) 
то есть, теоретически среднее давление больше, чем предел прочности σв обрабатываемого ма-
териала (между конусами) развиться не может. Вместе с тем, для гарантированного разрушения 
всей горной массы, находящейся в камере дробления, необходимо сближать конуса до тех пор, 
пока  возникающая  абсолютная  деформация  отдельных  кусков  не  вызовет  разрушения  всего 
материала в камере дробления, что приведет к некоторому возрастанию Pдр. При этом попра-
вочный коэффициент для гарантированного разрушения материала рекомендуется принимать в 
пределах k = 1,15÷1,20. Поэтому для практических расчетов формулу (9) можно переписать в 
виде 

Pдр = k σв l (r1+r2) (π-1)/2.           (12) 
Для  вычисления  аппликаты  точки  приложения  усилия  дробления,  согласно  формуле  (7), 

необходимо знать, как вычисляются давления q10 и q20. Исходя из трапецеидального характера 
распределения давлений по высоте конуса, можно записать 

.         (13) 

Откуда можно выразить q10 через σв используя равенство (11) 
q10 = 2σв/2+cos(α-β).             (14) 
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Также из формулы (13) можно выразить q20 через q10 и  σв 

q20 = q10 (1+cos (γ-β))             (15) 
иначе       q20 = [2 σв (1+cos (γ-β))]/(2+cos(α-β)).             (16) 

Полученные выражения для q10 и q20 подставляем в (10) и вычисляем аппликату «мгновен-
ного» центра эпюры давлений zc. Рассматривая эпюру распределения давлений между взаимо-
действующими при работе дробилки конусами видим, что эпюры, согласно рис.2 и представ-
ленная в работе [2] имеют определенные отличия.  

Поэтому, помимо рассмотрения нормальных давлений между конусами, рассмотрим также 
и касательные напряжения.  

Отметим,  что  при  перекатывании  подвижного  конуса  по  неподвижному  конусу  с  учетом 
прослойки  измельчаемого  материала  (по  дуге  конуса,  опирающейся  на  центральный  угол  π), 
происходит еще и истирание материала. Иными словами, между конусами и материалом воз-
никают еще и касательные напряжения.  

Абстрагируясь  от  поверхности  контакта  на  половине  конуса,  рассмотрим  кольцевой  мо-
мент сопротивления перекатыванию по некоторому радиусу ri (подвижного конуса), тогда мо-
мент сопротивления перекатыванию для полоски конуса единичной ширины будет иметь вид 

Mi = τ ri·(φ-sin φ),            (17) 
где φ - текущий угол эпюры давления; τ - касательное напряжение при сдвиге (истирании) руд-
ного материала, причем τ≤τb; τb - предел прочности рудного материала при сдвиге. 

Учтем тот факт, что конуса взаимодействуют по дуге, мало отличающейся от дуги φ≈π, вы-
ражение (17) запишем в виде 

Mi = πriτ.             (18) 
Тогда, суммарный момент сопротивления перекатыванию по половине боковой поверхно-

сти конуса S = (π/2)·l(r1+r2), с учетом истирания обрабатываемого материала будет равен 
Mc = (π/2)(r1+r2)lτb.           (19) 

Поскольку в точках взаимодействия подвижного и неподвижного конусов происходит их 
непрерывное скольжение через измельчаемый материал, то имеет место линейное соотношение 
между нормальным давлением σу и тангенциальным напряжением τху [3] 

τху + f σу = 0,             (20) 
где f - коэффициент трения скольжения между измельчаемым материалом и конусами. 

Интегрируя  (20) по всей поверхности контактирования   конусов запишем следующее вы-
ражение  

Mc + Mтр = 0,             (21) 
где Mтр = f Pдр – момент сил трения между конусами в процессе дробления. 

Тогда перепишем (21) в следующем виде 
(π/2)·( r1+r2) ·l·τb +( f (π-1)/2)·( r1+r2) ·l· σв =0,         (22) 

или 
τb + f (1-1/ π) σв =0.            (23) 

Таким образом, выражение (23) представляет собой критериальное уравнение при дробле-
нии материала в конусной дробилке. 

Можно рассматривать эпюру давлений материала в любом из сечений конуса путем нало-
жения эпюр напряжений σу и τху, тогда суммарная эпюра будет хорошо согласовываться с прак-
тическими данными работы [2]. 

Суммирование касательных и нормальных напряжений в круговых сечениях конусов необ-
ходимо производить геометрически, так как указанные напряжения (их векторы) между собой 
перпендикулярны. 

Обратимся  к  некоторым  особенностям  разрушения  материала  между  двумя  конусами  в 
зоне «мгновенной» камеры дробления.  

Рассмотрим работу силы Pдр на упругом перемещении при сжатии порции материала в ка-
мере дробления (или одного куска материала). 

Работа силы Pдр на упругом перемещении Адр идет на увеличение потенциальной энергии 
сжимаемого материала (или его куска) 

Адр = Pдр·∆λ,             (24) 
где ∆λ - упругое перемещение при сжатии материала (величина заранее неизвестная). 

Если нормальные напряжения в материале достигнут предела его прочности (σв), то можно 
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записать 
Адр = Ауп ,              (25) 

где  Ауп  =  σв
2·v/2E  -  потенциальная  энергия  деформации  материала  (или  его  куска)  в  камере 

дробления,  предшествующая  разрушению  материала;  v  -  объем  деформируемого  материала 
(или его куска) в камере дробления; σв - предел прочности разрушаемого материала при сжатии 
(в куске); E - модуль упругости материала (в куске). 

Учитывая,  что  усилие  дробления  в  конусной  дробилке,  определяемое    в  соответствии  с 
формулами (7), (11) можно представить следующим образом 

Pдр = σв(π-1)·(r1+r2)·l = σв·sдр,           (26) 
где sдр  - площадь совокупности кусков материала, находящихся в «мгновенной» камере дроб-
ления, при единичном акте разрушения материала.  

Кроме того, учтем, что упругая потенциальная энергия деформации может быть представ-
лена в виде 

Ауп = σв
2·v/2E = σв

2·sдр·λ/2E      (27) 
где λ - усредненная толщина разрушенного слоя материала, определяется шириной разгрузоч-
ной щели дробилки (или толщиной слоя измельченного продукта λ = v/sдр). 

С учетом изложенных соображений условие (24) запишем в виде 
σв·sдр·∆λ = σв

2·sдр·λ/2E.             (28) 
Из  выражения  (28)  выразим  относительную  (29)  и  абсолютную  (30)  деформации  порции 

материала при ее дроблении 
∆λ/λ = σв/2E,            (29) 

∆λ = σв/2E·λ.             (30) 
Из анализа выражений (29) и (30) следует, что работа силы дробления Pдр на упругом пере-

мещении  зависит  только  от  геометрических  параметров  камеры  дробления  (ее  параллельной 
зоны) и физико-механических параметров измельчаемого материала. 

Отметим, что толщина слоя измельчаемого материала λ для практических расчетов определяется 
шириной разгрузочной щели.  

Кроме того, отметим, что объем исходного материала, попавшего в камеру дробления, не изме-
нится после разрушения, если не учитывать бесконечно малую долю уменьшения объема в результа-
те деформации. При этом измельченный материал будет уплотнен и с некоторой погрешностью мо-
жет быть представлен в виде сплошного слоя площадью sдр. 

Таким образом, усилие дробления Pдр, момент сил сопротивления при перекатывании ко-
нуса Mc и момент сил трения Мтр при дроблении в случае построения эпюр давления и выпол-
нения прочностных расчетов деталей дробилки, можно выразить через конструктивные пара-
метры дробилки (r1,r2,l,λ) и физико-механические свойства измельчаемого материала (E,σв). 
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використання. 

 

У всьому світі за останні роки гостро постали питання, пов’зані з охороною навколишнього 
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середовища. Значну негативную долю у цьому питанні додають автомобілі, парк яких постійно 
зростає. Особливо це актуально для міських умов та мегаполісів. Для споживачів пального ду-
же важливо співвідношення ціна/якість, бензин або дизель. 

Оператори роздрібного ринку автомобільного пальноо пропонують та рекламують багато 
видів палив за різними назвами, розібратись в яких буває занадто важко. 

В Україні існують паливні стандарти, виконання яких обовязково для виробників, та недо-
працювання  в  законодавстві  дозволяє  випускати  продукцію  згідно  затвердженх  умов,  що  на-
самкінець приводить до зниження якості. 

На бензини існують стандарти ДСТУ 4063-2001(аналог Євро-2) та ДСТУ 4839-2007 (аналог 
поміж Євро-4 та Євро-5). Згідно першого випускаєтьмя та продається «звичайний бензин, укра-
їнський або UA, до виробництва пального за другим стандартом Українські НПЗ практично не 
готові, але у продажу з’явились два вида 95-го бензину-«95 UA та 95+», або під іншими назва-
ми, наприклад «Євро» або «супер-пупер». 

Одночасно виробниками пропонується бензин марки А-92 та чим нижче октанове число. тим 
сильніше мотори страждають від детонації, знижується термін їх служби. При використанні бензи-
ну 98-го замість 95-го двигун працює краще та економніше, та якщо двигун не розрахований на на 
98-й бензин, ніякого покращення не очікується. Застосування більш коштовного бензину з підви-
щеною антидетонаційною стійкістю може покращити паливну економічність до 5 %. 

З  початку  поточного  року  в  Германії  введено  новий  екологічно  чистий  бензин  Супер  Е10,  до 
складу якого входить 10 % етанолу. Присутність етилового спирту збільшує кількість води, що кон-
денсується з газовмісних продуктів згоряння, потрапляє в масло, в результаті чого останнє швидко 
старіє. Крім того, вода при з’єднанні з сіркою, що знаходиться в бензині, створює сіркову та сірчасту 
кислоти, які занадто агресивні, що приводить до швидкого зношування двигуна. 

Автомобілебудівельники  поки  що  недостатньо  вивчили  вплив  Е10  на  двигуни  та  відомі 
компанції BMW, Даймлер продовжує вивчення цього питання. 

У той же час в Україні намагаються широко упровадити біопальне Е95, що складається бі-
льше як на 30 % з етилового спирту. Післядію поки що не передбачено. Проблема поглиблю-
ється тим, що вітчизняні постачальники мають схильність до розбавлення пального ароматич-
ними вуглеводородами, зокрема, бензолом. 

Згідно стандартів вміст бензолу не повинен перевищувати 1 %, а на практиці його 5 % і бі-
льше. що робить таке пальне високотоксичним. 

Існує міф про те, що швидко будуть створені технології, які вирішать усі екологічні та еко-
номічні проблеми, та на жаль поки людство не знайшло ні одного нового джерела енергії, який 
би був зручним, дешевим, як природна нафта. 

Фундаментальні закони природи обійти неможливо. Згідно закону збереження енергії, вона 
не з’являється нізвідки та не зникає в нікуди, а лише переходить з одного стану в інший, при-
чому, на перетворення витрачається визначена кількість енергії. У зв’язку з тим зупинимось на 
деяких видах альтернативних палив. 

Метан - запасів вистачить, за ствердженням вчених, не більше ніж на 30 років, причому, з 
постійанням, оскільки для його транспортування потрібно трубопровід або недешеві термінали 
для його зріджування. 

Водень - для його отримання потрібно більше енергії, ніж виробляє він сам. Його треба ро-
зщепляти  з  води,  що  занадто  дорого. Для  закачування  його  на  АЗС  необхідно  трубопровідна 
мережа, крім того розріджувати водень довго, дорого та небезпечно. На цьому виді палива зу-
пинимось біль докладно. В енергетичній стратегії України передбачено заміщення 3 % пально-
го з нафти та газу за рахунок біоенергетичних ресурсів. 

Біодизель має ряд переваг порівняно зі звичайним. Навіть невелика його кількість означає 
більш чисту емісію та кращу машинну змазку. Наприклад, 1 % біодизеля покращує зназку на 65 
% (краща  змазка  - менше  зношування). Також біодизель  згорає на 75 % краще, ніж  звичайне 
пальне.  Крім  того,  пальне  з  рослинної  сировини  є  одним  з  елементів  боротьби  з  глобальним 
потеплінням. 

Та все ж  головне питання, на яке поки немає чіткої  відповіді  таке:  «Чи можна біопаливо 
сприймати  як  надійного «зеленого  союзника»,  людину,  яка  допоможе  зупинити  викиди  газів, 
провокуючих парниковий ефект,  скоротити  залежність цивілізації  від невідновлюваних држе-
рел  енергії  й  одночасно  бути  впевненим  у  тому,  що  біовуглецеве  пальне  не  стане  причиною 
голодної смерті для багатьох людей»? 

Спеціалісти підрахували, якщо біопаливо замінить 20 % споживаних нафтоппродуктів, то 
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через  декілька  років  у  багатьої  країнах  не  залишиться  продуктів  харчування.  Адже  для  того, 
щоб отримати 50 л біопалива, необхідно витратити 352 кг кукурудзи. 

Перспективним замінником кукурудзи є рапс, на основі якого отримують біологічне дизе-
льне пальне, отримане за певної технології. Випробування показали, що найбільш ефективним 
у використанні є рапсово-етиловий ефір (РМЕ). 

Суттєвий недолік РМЕ - його вартість. У Європі вартість РМЕ перевищує таку звичайного 
дизельного пального на 10-20%. Не дивлячись на це, даний вид пального з кожним роком вико-
ристовується все більше і значну роль у цьому грає політика європейських держав, де виробни-
цтво біопалива дотується державою. Крім того, в окремих галузях у Європі використання зви-
чайного дизельного пального заборонено. 

Щоб зберегти довкілля, рапсове масло, крім використання для виробництва біопалива, за-
стосовується в західних країнах при виробництві мастильних матеріалів, особливо для гідрав-
лічних систем. Враховуючи хіміко-фізичні властивості рапсового масла, воно часто використо-
вується для виробництва присадок для мастил, оскільки у розвинених країнах застосування ма-
стильних матеріалів на базі нафтопродуктів у багатьої галузях обмежено, особливо на водному 
транспорті, сільгосптехніці та на виробництві обладнання у харчовій промисловості.  

Країни Європейського союзу взяли зобов’язання збільшувати виробництво та використання біо-
дизельного палива, до 2020 р. планують ним заправлять не менше 20 % транспорту. Україна, у свою 
чергу, може стати країною, що виробляє та використовує екологічно чисте біологічне пальне (РМЕ). 
Спеціалісти підрахували, для того щоб повністю забезпечити свої потреби у пальному в Україні, не-
обхідно засіювати рапсом біля 5,5 млн га, що приведе до зменшення посівів цукрового буряку. 

У виробництві біодизель коштує дорожче звичайного, тому в розвинених країнах широко 
застосовуються різні пільги для стимулювання виробництва біопалива.  

В Україні виробництво біопалива стане економічно вигідним за високої урожайності рапсу, 
раіональному використанні усіх продуктів переробки (масло, шрот, гліцерин), а також при за-
конодавчий та частковій фінансовій підтримці держави. Ще у 2005 р. було заплановано будів-
ництво двох потужних біодизельних з аводів у Житомирській та Сумській області, проекти не 
фінансуються та й зараз немає потужного спеціалізованого підприємства, а дрібні аграрні ви-
пускають продукцію для власних потреб. Зрозуміло, що без допомоги держави біопальне в кра-
їні не приживеться й паливна незалежність не прийде. 

Американська компанія Laser Power Systems (LPS) розробила нову систему двигунів, у якій 
у  вигляді  пального  буде  використовуватись  хімічний  елемент  ІІІ  групи  періодичної  системи 
Мєндєлєєва  торій.  Зазначений  елемент  має  високу  щільність  і  здатен  видавати  колосальний 
об’єм тепла. 

Усього 1 г торію містить більше енергії ніж 28 тисяч літрів бензину.  
Експериментальна модель торцевого двигуна иає  вагу біля 200 кг  і  розрахована на восьмиг-

рамовий зарядний елемент, який створює лезерний промінь, що нагріває воду, отримана пара обер-
тає міні-турбіну. З огляду безпеки торій відрізняється тим, що не може підтримувати ланцюгову 
реакцію без спеціальних кондицій і у випадку необхідності його рỏзпад у реакторі може бути пере-
рвано автоматично. 

Торій є джерелом енергії з практичного нульовим викидом, тобто екологічно чистим пали-
вом для автомобільних двигунів. 

За останні роки у світі почала відбуватись енергетична революція. У найбільш передових 
країнах вже на законодавчому рівні. Так, у США автовиробники зобов’язані випускати визна-
чений відсоток автомобілів-гібридів, які можуть працювати як на бензині, так і на ектродвигу-
нах і вже почався їх прỏдаж інноваційним концернам Teslamotors.  

При цьому пропонується три базових моделі з батареєю для двигуна на 60, 85 кВт і форсу-
вати на 85 кВт. На одній заправці автомобіль проїжджає 335-425 км. Швидкість 200 км/год. За-
правка батареї на 100 % - 75 хв. Заправка батареї на 80 % - 40 хв. Гарантія на батарею дається 
на 8 років та на 200 тис.км пробігу. Якщо потрібно швидку зарядку, на станціях зарядки є опція 
заміни батареї за 90 с. 

На сьогодні у США діють біля 20000 електрозаправок і їхня мережа розширюється у всьо-
му світі, что приведе до відмови нафтових видів пального. 

Економісти стверджують, що електрика для автомобілів у 6-8 разів дешевше бензину. 
Необхідно відмітити, що найдорожче в сучасному автомобілі це двигун та пов’язані з ним 

механізми.  
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В електромобілі інший принцип руху, інша механіка і йому не тільки не потрібен бензин, а 
й коробка передач, яка теж відпадає від вартості продукту. Мінус податки за псування довкілля 
вихлопами  пального.  Зрозуміло,  витрати  на  бензин  та  сильно  зменшені  витрати  на  поточний 
ремонт, бо в електромобілі куди менше деталей, які підвержено поломці. 

До цього потрібно додати, що з 2014 р. у США можливий випуск тільки автомобілів з гіб-
ридним двигуном або ж тільки з електричним. Більш того, автомобілі Tesla продаються вже у 
всьому світі. Крім США бази продажу є майже у всіх країнах Європи,  в Австралії, Японії  та 
Китаї. 

Гібридний  автомобіль  створюється  і  в  Україні,  зокрема,  в  Харківському  автодорожному 
унівеситеті, де виготовили силовий агрегат внутрішнього згоряння та електроприводу.  

Оснащений гібридною установкою автомобіль «Ланос»зараз проходить випробування. Він 
викидає в атмосферу у два-три рази менше шкідливих речовим, ніж машини оснащені двигуна-
ми внутрішнього згоряння. 

На перший погляд електромобілі екологічніше й економніше ніж на бензині та дизпаливі, 
енергію насамкінець повино бути десь вироблено, наприклад на атомній станції. 

Отже дешевих енергосистем на сьогодні не існує і охорона довкілля буде досить коштовною.  
Висновки зрозуміло із вмісту викладеного матеріалу. 
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АНАЛИЗ ПОТОКОВ СОБЫТИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БелАЗ 

 

Выполнен анализ потоков событий, образованных переходами между технологическими состояниями на основе 
созданной  математической  модели  функционирования  карьерных  самосвалов  БелАЗ.  Определено  направление  по-
вышения  эффективности  эксплуатации  горнотранспортных  машин  с  возможностью  адаптации  для  конкретного 
предприятия по критерию минимума затрат на владение. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.  На  промышленных 
предприятиях  Украины  эксплуатируется  свыше  2500  карьерных  самосвалов  БелАЗ,  в 
Кривбассе  сосредоточено  около  трети  украинского  парка  машин,  в  том  числе  более  250 
грузоподъeмностью  120-130  т.  Позиции  открытого  способа  разработки  полезных  ископаемых 
укрепляются, удельный вес самосвалов увеличивается. Углубление выработок ухудшает горно-
технические  условия,  повышает  эксплуатационные  нагрузки,  снижает  надежность  техники  и 
эффективность  транспортировки.  Одним  из  резервов  снижения  стоимости  жизненного  цикла 
машин является усовершенствование технического обслуживания и ремонта. 

Анализ исследований и публикаций. Продолжительная и надежная работа карьерных са-
мосвалов  возможна  при  условии  систематического  и  качественного  проведения  мер  техниче-
ского обслуживания, диагностирования и ремонта. 

Среди  методов  исследований  по  усовершенствованию  технического  обслуживания  и  ре-
монта карьерных самосвалов выделяются моделирования процессов эксплуатации [1-4]. В пуб-
ликации  [1]  математическая  модель  функционирования  самосвала  построена  на  допущениях, 
что процесс функционирования марковский, при котором состояние машины в будущем зави-
сит только от ее нынешнего состояния и не зависит от того, как машина к нему пришла; стаци-
онарный, вследствие чего процесс зависит от данного интервала времени и не зависит, с какого 
момента времени определяется этот интервал; ординарный в потоке переходов событий из од-
ного состояния в другое, что означает, что при довольно небольшом интервале времени веро-
ятность наступления двух или больше событий очень мала, по сравнению с вероятностью по-
падания одного события в данный интервал. 

Карьерные  самосвалы считают  такими  объектами,  которые  находятся  в  одном  из  состоя-
ний.  Переходы  машин  из  одних  состояний  в  другие  образуют  потоки  событий  без  последей-
ствия.  Принятые  допущения  существенным  образом  упрощают  расчеты.  Для  стационарного 
потока событий интенсивности переходов являются постоянными, тогда как для нестационар-
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ного - функциями времени. 
При создании технических систем возникает проблема разработки такой стратегии техни-

ческого обслуживания, которая позволила бы получить от эксплуатации системы максимально 
возможный  эффект.  Поэтому  задачи  профилактики  ставятся,  как  задачи  экстремальные  и  их 
можно называть оптимальными задачами надежности [3]. Снижение уровня надежности машин 
в  связи  с  выработкой  ресурса,  приводит  к  сокращению  ремонтного  цикла  и  удорожанию  ре-
монтов. В связи с этим оценка фактического технического состояния и повышения эффектив-
ности эксплуатации являются актуальными научными проблемами. 

Постановка задачи. Целью работы является повышение эффективности эксплуатации ка-
рьерных самосвалов БелАЗ за счет использования результатов моделирования системы техни-
ческого  обслуживания,  диагностирования  и  ремонта.  Анализ  потоков  событий,  образованных 
переходами  между  технологическими  состояниями,  определение  их  интенсивностей  позволят 
повысить надежность работы и уменьшить затраты на владение. 

Изложение материалов и результаты. Моделирование технологических процессов функ-
ционирования карьерных самосвалов является основой для оценки эффективности использова-
ния техники и прогнозирования ее состояния. В работе используется математический аппарат 
марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем [4]. При допуще-
нии о мгновенном выявлении отказа системы, немедленного начала ее обслуживания, восста-
новления  можно  составить  теоретическую  модель  функционирования  карьерных  самосвалов, 
представив множество технологических состояний тремя подмножествами: эксплуатации, тех-
обслуживания и ремонта (рис. 1). 

Рис. 1. Теоретический граф состояний карьерного самосвала в эксплуа-

тации, техобслуживании и ремонте 
 

Согласно этому графу система дифференциальных уравне-
ний  для  вероятностей  технологических  состояний  карьерных 
самосвалов имеет вид 
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где  состояние  0  -  самосвал  эксплуатируется  с  вероятностью  РO(t);  состояние  І  -  самосвал  об-
служивается с вероятностью РI(t); состояние ІІ - самосвал ремонтируется с вероятностью РII(t); 
OI, OII - интенсивности переходов карьерного самосвала от эксплуатации к техобслуживанию 
и ремонту соответственно; IO, IIO - интенсивности переходов к эксплуатации после техобслу-
живания и ремонта соответственно. 

Нормировочное и начальное условия общей математической модели имеют вид 

           1, 0 1, 0 0 0O I II O I IIP t P t P t P P P              (4) 

Используя такую модель можно определить вероятности состояний карьерного самосвала, 
если  в  начальный  момент  времени  он  был  исправным.  Данная  модель  является  теоретически 
идеальной и описывает образцовую систему планово-предупредительного техобслуживания и 
ремонта, не допускающую внезапных отказов. 

Фактическое  функционирование  карьерного  самосвала  БелАЗ  с  электромеханической 
трансмиссией  характеризуется  дискретными  состояниями,  которые  определяет  «Положение  о 
техническом  обслуживании,  диагностировании  и  ремонте  карьерных  самосвалов  БелАЗ»  [5]. 
Они  образуют  структуру  графа  и  соответствуют  его  вершинам  -  рабочим  зонам  (территории 
карьера и т.п.), пунктам (местам,  зонам) технического обслуживания, диагностирования и ре-
монта. Дугами (ребрами) графа есть дороги (пути, переходы) между технологическими состоя-
ниями. Множество технологических состояний карьерных самосвалов разделяется на три под-
множества: эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. 

Для карьерных самосвалов по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых ра-
бот установлены следующие виды технического обслуживания и ремонта: ежедневное техни-
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ческое  обслуживание  -  ЕО;  первое  техническое  обслуживание  -  ТО-1  (через  250  моточасов); 
второе техническое обслуживание - ТО-2 (через 500 моточасов); третье техническое обслужи-
вание - ТО-3 (через 1000 моточасов); сезонное техническое обслуживание - СО; регламентиро-
ванный  плановый  ремонт  -  ПР-1  (через  4000  моточасов);  регламентированный  плановый  ре-
монт - ПР-2 (через 8000 моточасов); внеплановый текущий ремонт - ТР. 

На рис. 2 представлена уточненная модель функционирования карьерных самосвалов в ви-
де графа состояний и переходов. Предложенный уточненный граф предусматривает десять тех-
нологических состояний. 

 
 

Рис. 2. Уточненный граф технологических состояний карьерных самосвалов БелАЗ 
 

Исследования показали, что карьерные самосвалы до трети календарного времени находят-
ся  в  техническом  обслуживании  и  ремонте,  а  трудозатраты  на  эту  работу  достигают  больше 
половины общих затрат на транспортировку. 

На основе математической модели (рис. 2) составлены дифференциальные уравнения веро-
ятностей нахождения в каждом из десяти технологических состояний функционирования карь-
ерных самосвалов, которые объединены в систему (5-14) 
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аварийный ремонт 
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Нормировочное и начальное условия для системы уравнений (5-14) имеют вид 

                   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,P t P t P t P t P t P t P t P t P t P t              (15) 

                   0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0P P P P P P P P P P                 (16) 

Вероятность  нахождения  карьерных  самосвалов  в  подмножестве  техобслуживания 
(см. рис. 1) определяется суммой вероятностей всех видов обслуживания (см. рис. 2) 

           1 2 3 4 5
IP t P t P t P t P t P t                  (17) 

Вероятность нахождения карьерных самосвалов в подмножестве ремонта  (рис. 1) опреде-
ляется как сумма вероятностей всех видов ремонта (см. рис. 2) 

         6 7 8 9
IIP t P t P t P t P t                   (18) 

Анализируя совместно общую и уточненную математические модели,  выполняем класси-
фикацию  и  определяем  свойства  потоков  событий,  технологических  состояний  и  переходов 
между ними. Функционирование карьерных самосвалов происходит по трем потокам: двум по-
токам вывода из эксплуатации и одному потоку возвращения к ней. 

Вывод  карьерного  самосвала  из  эксплуатации  происходит  в  стационарном  потоке  плано-
вых  преобразований  и  нестационарном  случайном  потоке  отказов.  Возвращение  карьерного 
самосвала  в  эксплуатацию  происходит  в  объединенном  смешанном  потоке  восстановлений, 
который образовывается после завершения всех видов поддержания и восстановления работо-
способности в подмножествах технического обслуживания и ремонта. 

Общая  модель  (рис.  1)  также  иллюстрирует  два направления  выхода  из  эксплуатации  -  в 
техническое  обслуживание  и  в  ремонт.  Поток  преобразований  планово  переводит  карьерный 
самосвал из подмножества эксплуатации в подмножество технического обслуживания с интен-
сивностью внешнего перехода OI. Это событие происходит чаще всего во время ежедневного и 
ежесменного обслуживания (рис. 2) с интенсивностью 01, т.е. 

OI=01.             (19) 
Поток преобразований дополняется переводом карьерного самосвала из подмножества эксплуа-

тации в подмножество ремонта с интенсивностью внешнего перехода 06, которая в объединении с 
интенсивностью внешнего перехода от обслуживания 46 образует объединенный входной поток в 
подмножество ремонта к плановым ремонтам с суммарной интенсивностью 06+46. 

По совокупности это и есть поток плановых преобразований, направленный от эксплуата-
ции к плановым техническим обслуживаниям и ремонтам (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Образование потоков событий функционирования карьерных самосвалов БелАЗ 
 

Интенсивности  плановых  переходов  самосвалов  между  технологическими  состояниями 
практически не зависят от времени ij(t)=ij≈const,  где  i- индекс начала дуги графа,  j  - индекс 
конца дуги графа.  
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В  соответствии  с  «Положением»  допустимые  отклонения  от  нормативов  периодичности 
технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 составляют ±10 %, для других видов обслуживания и 
ремонтов ±5 %. 

Другой причиной вывода карьерного самосвала из подмножества эксплуатации в подмно-
жество ремонта являются внезапные отказы, которые и образуют поток отказов. Он состоит из 
внешних и внутренних переходов с интенсивностью, которая является функцией времени ij(t). 
Конечными вершинами таких переходов есть два технологических состояния: текущий и ава-
рийный ремонты. Непосредственными прямыми являются внешние переходы 08 и 09 от экс-
плуатации к текущему и аварийному ремонтам соответственно. 

Переход от эксплуатации к ремонту комбинированный, поскольку он формируется как из 
неплановых переходов отказов 08,09, так и планового перехода преобразований 06 . 

Случайные переходы 08 и 09 имеют интенсивности, зависящие от времени ij(t) и образу-
ющие однородный и нестационарный поток отказов, поскольку он состоит из внезапных собы-
тий, приводящих к текущим или аварийным ремонтам. 

Таким образом, 
OII=06+08+09           (20) 

Отдельную группу образуют внутренние переходы в пределах подмножеств. Такие перехо-
ды есть как в подмножестве технического обслуживания: 12,2334,35,45, для которых 1i4, 
2j5 (все они плановые), так и в подмножестве ремонта: 67,6979,89 (только 67 - плановый). 

На практике существует комбинированный переход от техобслуживания к ремонту, кото-
рый  образуется  из  планового  перехода  преобразований  46  и  группы  неплановых  внезапных 
случайных переходов к текущему ремонту j=8 и к аварийному ремонту j=9 . То есть 

46 18 28 38 48 19 29 39 49 69 79 89       I II                              (21) 

После завершения всех видов поддержания трудоспособности в подмножестве техническо-
го обслуживания формируется однородный плановый поток возвращения в эксплуатацию по-
сле техобслуживания с интенсивностью 

IO=10+20+30+40+50            (22) 

После завершения всех видов восстановления трудоспособности в подмножестве ремонта 
формируется неоднородный смешанный поток возвращения в эксплуатацию после ремонтов с 
интенсивностью 

IIO=60+70+80+9.          (23) 

Эти потоки объединяются в смешанный полный поток восстановлений 
IO+IIO=10+20+30+40+50+60+70+80+90,     (24) 

для  которых  j=0.  При  этом  все  технологические  состояния  подмножеств  техобслуживания  и 
ремонта имеют прямой переход в работоспособное состояние подмножества эксплуатации. 

Таким образом, математическая модель функционирования карьерного самосвала содержит 10 
состояний, объединенных в 3 подмножества, 31 переход между ними, из которых 22 - переходы пре-
образований и отказов и 9 - переходы восстановлений, 22 - внешних и 9 - внутренних.  

Решение системы дифференциальных уравнений позволит определить вероятности нахождения 
карьерных  самосвалов  в  различных  технологических  состояниях,  интенсивности  переходов  между 
ними и рационально корректировать действующую систему технического обслуживания. 

Выводы и направление последующих исследований.  В  рамках  разработанной  математиче-
ской модели выполнен анализ потоков событий, образованных переходами между технологическими 
состояниями карьерных самосвалов Криворожского железорудного бассейна.  

На основе модели планируется выполнить оценку интенсивности переходов, потоков пре-
образований, отказов, восстановлений, определить законы распределения и параметры системы 
технического  обслуживании,  диагностирования  и  ремонта,  с  возможностью  ее  адаптации  для 
конкретного предприятия по критерию минимума затрат на владение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТОК 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ 
ПО РАЗМЕРАМ В ПРОЦЕССЕ ФЛОТАЦИИ 
 

Приведено описание метода, позволяющего эффективно управлять составом газовой фазы пульпы в процессе 
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Проблема и ее связь с практическими задачами. Процесс флотации характеризуется, с 
одной стороны, достаточной сложностью и многообразием протекающих во флотомашине вза-
имосвязанных химических и физико-механических процессов, с другой стороны - отсутствием 
возможности на многих обогатительных фабриках непрерывного оперативного контроля за ря-
дом важнейших технологических параметров.  

Анализ исследований и публикаций. Для понимания физических процессов, определяю-
щих флотацию необходимы точные данные о параметрах  газовой фазы, из которых наиболее 
важными являются, размер и распределение пузырьков по размерам. Размер пузырька опреде-
ляет площадь поверхности, на которой взаимодействуют твердые частицы и пузырьки, и кото-
рая вносит существенный вклад в гидродинамику системы и общую производительность фло-
тации. Размер единичного пузырька  и распределение пузырьков по размерам в камере сильно 
зависит  от  различных  эксплуатационных,  технических  и  химических  факторов,  воздействие 
которых следует учитывать при проектировании или моделировании процесса флотации . 

Для того, чтобы обеспечить оптимальные условия флотации, необходимо, чтобы распреде-
ление  газовых  пузырьков  и  частиц  руды  по  крупности  совпадали.  В  противном  случае,  если 
размеры  пузырьков  будут  значительно  больше  размеров  частиц,  гидродинамические  потоки 
вблизи поверхности пузырька будут  уносить частицы и тем самым препятствовать их присо-
единению к пузырьку, пузырьки же значительно меньших размеров не смогут поднять гидро-
фобные частицы руды к поверхности пульпы. 

В пневмомеханических флотационных машинах распределения пузырьков по размерам за-
висит от следующих факторов: скорость вращения ротора, расход воздуха, способ подачи воз-
духа в камеру флотации, которая зависит от типа машины, а также поверхностного натяжения 
флотационного  раствора. Определенное влияние на окончательную форму распределения ока-
зало явление, которое обратно процессу диспергирования пузырьков воздуха, т.е. явление ко-
алесценции. 

Поведение  газового  пузырька  в  жидкости  может  быть  различным  –  чисто  сферические  
пульсации, возникновение колебаний поверхности пузырька, при которых происходит наруше-
ние  сферической  симметрии  движения,  трансляционное  движение,  взаимодействие  и  дробле-
ние пузырьков на более мелкие, возникновение кумулятивных микропотоков и т.д.  

Измерение распределения пузырьков по размерам и доли пустот является очень важным в 
исследованиях гетерофазных потоков. Для получения такой информации на сегодняшний день 
используется ряд методов  [1-3],  которые могут быть разделены на оптические методы  (фото-
графия,  голографии,  рассеяние,  рентгенография),  акустические  методы  (рассеяние,  затухание, 
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дисперсия и т.д.) и другие (электрический импеданс, восприимчивость к кавитации и т.д.). 
Акустические методы относительно просты, и применимы к гораздо большему количеству 

образцов жидкости и оптически недоступных сред по сравнению с остальными методами [4]. 
Цель исследований. Задачей исследований является усовершенствование способа форми-

рования заданного распределения газовых пузырьков по размерам в процессе флотации путем 
воздействия на поток пульпы высокоэнергетического ультразвука на базе  технологии ультра-
звуковых фазированных решеток. 

Изложение материала и результаты. Равновесный  радиус  пузырька,  который  связан  с 
количеством газа в пузырьке, может изменяться с течением времени за счет обмена газом меж-
ду пузырьком и окружающей жидкостью,  вызванного изменениями в давлении газа  во время 
колебаний пузырька. Пузырьки могут соединяться под воздействием сил притяжения Бьеркнеса и 
таким образом создавать большие газовые образования. Этот процесс достаточно хорошо изучен, 
однако, количественное описание образования и объединения пузырьков на поверхностях сосуда 
до сих пор не было предложено. 

Маленькие  пузырьки,  соединяясь,  образовывают  пузырьки  больших  размеров,  которые  в 
свою  очередь,  могут  снова  соединяться,  либо  разделяться  на  более  мелкие.  Поверхность  пу-
зырька “бурлит”, покрываясь пеленой более мелких. При изменении частоты и амплитуды аку-
стического поля можно наблюдать трансформацию в поведении пузырька. Если левитирующий 
пузырек  находился в определенном слое жидкости, то при увеличении частоты ультразвуково-
го  воздействия  он  сразу  всплывает  на  поверхность.  Такое  же  поведение  имеет  место  при 
уменьшении амплитуды звукового поля. Это связано с тем, что пузырек перестает удерживать-
ся силой радиационного давления и всплывает под действием силы Архимеда [5].  

Если маленький пузырек  (R<<λ) находиться в поле акустического давления  tierpp )(
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то уравнение его малых колебаний имеет вид  
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где  oRRR  . 

Резонансная частота монопольных колебаний пузырька радиуса Rо имеет вид [7] 
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где γ - показатель адиабаты для газа в пузырьке, Pо - внешнее давление, а параметр ε учитывает 
потери энергии при колебаниях пузырька [7]. 

Для моделирования распределения пузырьков по размерам, роста и сжатия пузырьков  при 
различных условиях предлагается модель [8-10], основанная на выражениях для дополнитель-
ной силы Бьеркнеса. 

Динамика одиночного пузырька может быть описана уравнением Келлера-Миксиса [11] 
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где  R  -  радиус  пузырька,  c  -  скорость  звука,  точки  обозначают  производные  по  времени,  ρ  - 
плотность жидкости, σ - поверхностное натяжение, Rо - равновесный радиус пузырька, κ - пока-
затель политропы, pо - внешнее давление, μ - вязкость, pa - акустическое давление, t - время. 

Колебания пузырька наиболее значительны, когда равновесный радиус пузырька близок к 
резонансному радиусу, определяемого частотой акустического поля f по следующей  формуле 
(формула Минаерта) [12] 
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При отсутствии акустического давления, пузырьки постепенно теряют газ, так как давле-
ние внутри пузырька выше, чем снаружи. Распад пузырьков, можно описать следующим выра-
жением  
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где Cо - концентрация насыщенного газа , D - коэффициент диффузии газа, С∞ - концентрация 
газа в жидкости, вдали от пузырьков. 

Диффузионный  механизм  роста  пузырька  обычно  проявляется  при  сравнительно  медлен-
ных изменениях давления (низкая частота звука) в жидкости с большим содержанием газа. При 
расширении пузырька концентрация газа в нём падает и газ диффундирует из жидкости в пу-
зырёк.  При  сжатии  пузырька  процесс  происходит  в  обратном  направлении.  Количество  про-
диффундировавшего газа пропорционально площади поверхности пузырька, которая в стадии 
расширения  больше,  чем  в  стадии  сжатия.  В  результате  не  происходит  полной  компенсации 
потоков газа и в целом за период количество газа в пузырьке возрастает. Это явление называет-
ся выпрямленной диффузией, оно вызывает рост пузырьков в поле переменного давления. 

Выпрямленная диффузия может быть определена по следующей формуле 
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где  Rg -  универсальная  газовая  постоянная,  T -  абсолютная  температура,  <  ·  >  указывает  на 
усредненное по времени значение, pg - давление газа внутри пузырька. 

Притяжение  между  двумя  пузырьками  (с  индексами  1  и  2)  описывается  с  помощью  вто-
ричной силы Бьеркнеса FB212 выражением [13] 
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где d - расстояние между пузырьками. 
Предположим, что притягиваются только пузырьки с одинаковыми радиусами, тогда дви-

жение пузырька описывается следующим уравнением (для пузырька с координатой х) 
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где Vо - равновесный объем пузырька. На рис. 1 показаны численные значения вторичной силы 
Бьеркнеса на основании результатов экспериментов, и различных значений амплитуды акусти-
ческого давления[8,9]. Из рис. 1 видно, что вторичная сила Бьеркнеса преимущественно зави-
сит от радиуса пузырька. Увеличивается, когда радиус пузырька достигает максимально близ-
кого значения с резонансным и уменьшается, для пузырьков больших или меньших резонанс-
ного радиуса. Интегрируя это уравнение, получим время коалесценции двух пузырьков на рас-
стоянии 2xо друг от друга 
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Принимая  равномерное  распределение  пузырьков,  расстояние  между  двумя  пузырьками 
может быть аппроксимировано следующим образом 

3

1

2

1
bo Cx  ,                                                                 (12) 

где Cb - концентрация пузырьков. 
Вероятность коалесценции двух пузырьков в заданном промежутке времени, обратно пропорци-

ональна времени, необходимому для ее возникновения. Динамика пузырьков весьма непредсказуема 
и сила притяжения между пузырьками не всегда заканчивается коалесценцией [14]. 
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Рис. 1. Сила Бьеркнеса для различных значений амплитуды высоко-
энергетического ультразвука, кПа: 1 - 124; 2 - 91; 3 - 62; 4 - 31; 5 - 16 

 

Поскольку акустическая энергия рассеивается на пу-
зырьках, то при большой концентрации пузырьков, в той 
же  точке  пространства  акустическая  энергия  и  скорость 
роста  пузырьков  будет  меньше.  В  зависимости  от  кон-
центрации пузырьков, абсорбция, акустическое давление 
и  вторичная  сила  Бьеркнесса  пересчитываются  на  каж-
дом  временном  шаге[15].  Число  коалесцирующих  пу-
зырьков Cc в  i-м участке может быть рассчитано из сле-

дующего выражения[8,9] 
i
bc

i
c CPC  ,             (13) 

Вероятность коалесценции может быть вычислена по формуле 
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Комбинируя эти эффекты, возможно изменить вероятность коалесценции следующим обра-
зом 

a
i
bc kChP  ,             (15) 

где h - параметр калибровки, ka - параметр вторичной силы Бьеркнеса k модифицированный с 
учетом абсорбции. 

Для формирования заданного распределения газовых пузырьков по размерам, которое бы совпа-
дало с распределением частиц твердой фазы пульпы по крупности в процессе флотации, предлагает-
ся, воздействовать на поток пульпы высокоэнергетическими ультразвуковыми колебаниями с задан-
ными амплитудой и частотой, что приведет к изменению концентрации газовых пузырьков и пере-
распределению их  по размерам. Характер  этого  перераспределения  зависит от размеров самих  пу-
зырьков,  частоты  и  амплитуды  воздействующего  излучения.  Увеличивая  частоту  и  амплитуду  до 
значений, при которых начинается переходная кавитация, размеры пузырьков будут уменьшаться, за 
счет дробления более крупных пузырьков. При уменьшении амплитуды и частоты, пузырьки будут 
увеличиваться, за счет коалесценции более мелких пузырьков. 

Для решения поставленной задачи предлагается способ параллельного распределения с ис-
пользованием группы ультразвуковых одноэлементных пьезопреобразователей. 

При  формировании  распределения  газовых  пузырьков  по  размерам  при  помощи  предло-
женного способа, газовые пузырьки подвергаются воздействию группы пьезопреобразователей, 
которые  имеют  различные  характеристики.  Численно  это  воздействие  может  быть  выражено 
путем  взвешенной  суммы  индивидуальных  распределений  пузырьков  по  размерам,  создавае-
мых каждым источником 
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где N - число элементов решетки, αi  - весовые коэффициенты, которые можно рассматривать, 
как априорные вероятности выборки пузырьков, формируемых i-пьезопреобразователем; fi(х) - 
является  функцией  распределения  пузырьков  по  размерам,  формируемым  i-пьезопреобра-
зователем при условии, что остальные элементы не задействованы. 

Для достижения желаемых результатов необходимо иметь возможность генерировать уль-
тразвуковые  колебания  с  большими  амплитудами,  и  управлять  параметрами  луча,  что  доста-
точно проблематично при использовании группы одноэлементных пьезопреобразователей.  

Для решения этой проблемы предлагается формировать управляющее воздействие на осно-
ве  динамических  эффектов  высокоэнергетического  ультразвука  с  использованием  технологии 
фазированных решеток, имеющих ряд преимуществ по сравнению с традиционными одноэле-
ментными преобразователями.  

Главная  особенность  технологии  ультразвуковых  фазированных  решеток  –  управляемые 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  133

компьютером  амплитуда  и  фаза  импульсов  возбуждения  отдельных  пьезоэлементов  в  много-
элементном  преобразователе.  Возбуждение  пьезоэлементов  осуществляется  таким  образом, 
чтобы управлять параметрами ультразвукового луча, например, углом, фокусным расстоянием, 
размером фокусного пятна посредством компьютерной программы [16]. 

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 параметры угла и направление воздействия не передви-
гая датчик. Таким образом, эта технология заменяет собой целую гамму датчиков, а также не-
которые механические компоненты. 

Рис. 2.  Ультразвуковая  фазированная  решетка  с  настраиваемым  углом 
ввода 

Технология  работы  фазированного  пьезоэлектрического 
преобразователя построена на принципе интерференции волн. В 
отличие  от  классического  пьезоэлектрического  преобразователя 
фазированный  пьезоэлектрический  преобразователь  представля-
ет  собой  набор  нескольких  независимых  пьезоэлектрических 
пластин (преобразователей) [17].  

Использование нескольких независимых источников ультразвуковых волн позволяет гене-
рировать результирующую ультразвуковую волну с заранее заданными параметрами.  

Основную роль в процессе генерации суммарной волны играют временные задержки меж-
ду тактами генерации ультразвуковой волны каждым источником.  

Таким  образом,  управляя  временными  задержками  в  фазированном  пьезоэлектрическом 
преобразователе,  можно  генерировать  результирующую  ультразвуковую  волну  с  различными 
углами ввода без использования различных наклонных призм.  

С учетом изложенного, для реализации способа в рабочей зоне флотационной машины, в 
каждый текущий момент времени, с помощью фазированной решетки формируется ультразву-
ковое  воздействие  определенной  амплитуды  и  частоты,  что  позволит  получить  необходимое 
распределение газовых пузырьков по размерам в потоке пульпы. 

На  рис.  3  представлена  структура  системы  автоматического  управления  распределением 
газовых пузырьков по размерам на базе ультразвуковых фазированных решеток для реализации 
предлагаемого способа. На вход системы поступает информация о параметрах твердой фазы и 
вычислительное  устройство  определяет  параметры  газовой  фазы. Далее  сигнал  передается  на 
регулирующее устройство, в котором задают необходимую амплитуду и частоту ультразвуко-
вых колебаний. Затем формирователь управляющего воздействия передает электромагнитный 
сигнал  на ультразвуковую фазированную решетку, после чего пульпа с пузырьками подверга-
ется  воздействию  высокоэнергетического  ультразвука,  излучаемого  элементами  решетки,  что 
позволяет сформировать заданное распределение газовых пузырьков по размерам. Чтобы под-
держивать  или  изменять  требуемую  амплитуду  и  частоту  используется  адаптивный  алгоритм 
управления, управляющий мощностью каждого отдельного элемента решетки. 

Согласно  этому  способу, 
процесс  флотации  осуществля-
ется  следующим  образом.  В 
пульпу,  представляющую  собой 
смесь  тонкоизмельченной  руды 
с  водой,  загружаются  флотаци-
онные  реагенты,  изменяющие 

степень  смачиваемости  поверхности  минералов.  Под  действием  флотационных  реагентов  по-
верхность одних минеральных частиц смачивается водой, т.е. становится гидрофильной, а по-
верхность других не смачивается водой, т.е. становится гидрофобной. Исходная пульпа, обра-
ботанная реагентами, подается в первую камеру. Находящиеся в этой камере успокоительные 
пластины гасят вращательное движение пульпы и создают спокойную зону в верхней части ка-
меры, где происходит минерализация пузырьков. Воздух поступает принудительно под избы-
точным  давлением  в  аэратор  через  полый  вал.  Вал  перфорирован  на  участке,  находящемся  в 
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Рис. 3. Система автоматического управления распределением газовых 

пузырьков по размерам на базе технологии ультразвуковых  
фазированных решеток 
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блоке подшипников. В этот блок воздух подается через воздушный коллектор и трубу от воз-
духодувки. Затем воздух поступает на импеллер и диспергируется. Пульпа аэрируется и пере-
ходит в последующую камеру, через окно в междукамерной перегородке. Образовавшиеся на 
этом этапе пузырьки воздуха, подвергаются воздействию высокоэнергетического ультразвука, 
с заданной амплитудой и частотой, излучаемого элементами ультразвуковой фазированной ре-
шетки, управляемой системой автоматического управления распределением газовых пузырьков 
по размерам с обратной связью и закрепленной на внешней стенке камеры флотационной ма-
шины. Гидрофобные частицы прилипают к пузырькам и выносятся на поверхность пульпы, где 
образуют слой минерализованной пены, которая снимается в виде пенного продукта. 

Выводы: Результаты моделирования процесса воздействия динамических эффектов высо-
коэнергетического  ультразвука  на  газовую  фазу  пульпы  и  результаты  проведенных  опытно-
промышленных испытаний предлагаемого метода оптимизации процесса флотации свидетель-
ствуют о том, что такой подход позволяет реализовать эффективное управление составом газо-
вой  фазы  пульпы,  повысить  качество  получаемого  концентрата  и  энергоэффективность  всего 
технологического процесса. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Одной из основных про-
блем предприятий горной отрасли Украины является то, что переориентация на мировые рынки 
сбыта, требует постоянного повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, сни-
жению ее энергоемкости. 

Мировой  опыт  свидетельствует,  что  в  таких  условиях  наиболее  эффективным  путем 
повышения качества и снижения себестоимости является комплексная автоматизация основных 
технологических процессов, основанная на применении современных интегрированных систем 
интеллектуального, оптимального и адаптивного управления [1]. 

Главной проблемой, которая возникает при реализации таких систем, является отсутствие 
надежных средств контроля требуемой точности или достаточно значительная стоимость отде-
льных  датчиков.  Сейчас  достаточно  активно  развивается  альтернативный  способ  построения 
автоматизированных систем управления (АСУ) на основе использования технологий искусст-
венного интеллекта (нейронные сети, нечеткая логика, генетические алгоритмы и т.д.). Вместе 
с тем, опыт показывает, что на разработку и внедрение интеллектуальных систем управления 
расходуются значительно меньшие средства за счет уменьшения необходимости использования 
дорогостоящего оборудования (датчики, коммуникации). 

Анализ исследований и публикаций. Анализ работ показывает, что подавляющее боль-
шинство АСУ реализовано на основе применения классических подходов теории управления, 
адаптивных и оптимальных систем. В качестве математических моделей, как правило, приме-
няется 1-2 канальные линейные системы. Большинство таких систем достаточно просто реали-
зуется с помощью классических ПИД-регуляторов. Относительная простота реализации и сра-
внительно высокая надежность таких систем обусловливают их применения примерно у 80-90 
% систем промышленной автоматизации  [1]. Вместе с тем известно, такие системы не всегда 
могут обеспечивать необходимое качество управления, особенно в условиях не стационарнос-
ти,  инерционности,  запаздывания,  случайных  возмущений,  наличие  нечеткой  и  неполной  ин-
формации.  К  тому  же,  ПИД-регуляторы  требуют  постоянного  перенастройки  собственных 
коэффициентов  в  случае  изменения  технологической  ситуации  (например,  колебания  состава 
шихты, производительности, качества и т.д.).  

Цель исследований. Целью исследований является обоснование применения интеллектуа-
льных систем управления дробильно-измельчительным комплексом. 

Изложение материала и результаты. Стремление к снижению расхода энергии на рудо-
подготовку в целом приводит к новым современным решениям, в частности, к использованию 
адаптивных систем автоматизированного согласованного управления технологическими стади-
ями сокращения крупности руды дробильно-измельчительным комплексом. 

При этом следует отметить, что важным в экономическом отношении является показатель 
не  только  оптимальной  производительности  дробилки  при  переработке  руды  с  минимально-
возможными энергозатратами, но и показатель стабильной работы с наименьшей крупностью 
конечного  дробленого  продукта.  Так  как  энергетические  затраты  на  последующем  переделе 
обогащения  -  циклах  на основе  шаровых  мельниц  МШЦ  значительно  превышают  затраты  на 
дробление,  а  эффективность  работы  мельниц существенно  зависит  от  однородности  получае-
мого продукта, поэтому получение однородного состава поступающей руды приобретает прио-
ритетное значение. 

Реализация политики энергосбережения особенно важна для экономики Украины, поскольку в 
условиях острого дефицита финансовых, энергетических и материальных ресурсов позволяет на дей-
ствующих мощностях горных предприятий увеличить извлечение полезного компонента в концент-
рат, повысить его качество,  снизить  эксплуатационные  затраты и  тем самым  уменьшить себестои-
мость готовой продукции, повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке [3]. 

Решение этой задачи возможно путем внедрения энергоэффективных технических средств, тех-
нологических  и  организационно-технических  решений,  непрерывного  контроля  качества  ведения 
технологического процесса, а также энергосберегающих методов управления и автоматических сис-
тем регулирования [1,2].  

Как было отмечено выше, наиболее энергоемким процессом на горно-обогатительных ком-
бинатах является измельчение руды. В работах [2,4] предлагаются два пути уменьшения расхо-
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да электроэнергии на этот процесс.  
Первый - это совершенствование оборудования и технологии дробления руд для снижения 

крупности продукта, подаваемого затем на измельчение. За рубежом этому направлению уде-
ляется большое внимание.  

Подсчитано,  что  увеличение  расхода  электроэнергии  на  дробление  на  1  кВт∙ч  для 
уменьшения крупности дробленой руды дает экономию при измельчении 3-4 кВт∙ч. Это дости-
гается как использованием замкнутого цикла дробления, так и нового поколения дробилок. На-
пример, применения дробилок фирмы "Сведала" обеспечивает получение дробленой руды кру-
пностью -16, -10 и -5 мм. При использовании этих дробилок на ЦГОКе (г. Кривой Рог) может 
быть сэкономлено 20 млн грн. в год. 

Другой путь снижения расхода электроэнергии заключается в совершенствовании самих про-
цессов измельчения и создании новых агрегатов. Например, использование для измельчения верти-
кальных  шаровых  мельниц  с  вращающимся  ротором  обеспечивает  уменьшение  расхода  элект-
роэнергии на 50 %. В то же время, несмотря на очень низкий КПД шаровых мельниц, их возмо-
жности еще полностью не исчерпаны. Достаточно сказать, что в США на получение 1 т готово-
го класса при измельчении затрачивается 18 кВтч электроэнергии, тогда как на отечественных 
горно-обогатительных комбинатах для этого расходуется 43 кВт∙ч. Исследование работы мель-
ницы  третьей  стадии  показывает,  что  на  измельчение  после  классификации  в  гидроциклонах 
поступает материал, содержащий до 75 % раскрытых рудных зерен, т.е. не требующих измель-
чения. В этом случае мельницы работают попросту в холостую, переизмельчая материал, обра-
зуя шламы, изнашивая футеровку и мелющие шары, производя шум и выделяя тепло в окру-
жающее пространство. 

Теория нечетких множеств в настоящее время широко используется для формирования авто-
матического управления технологическими процессами. Основными предпосылками для этого яв-
ляются:  недостаток  точных  формализованных  знаний,  нелинейный  характер  поведения,  высокая 
степень  неопределенности,  сложность  формализованной  модели  (например,  неявная  зависимость 
вход-выход) и т.д. Нечеткие множества служат гладким интерфейсом между качественными пара-
метрами, включенными в правила и числовыми данными входа и выхода модели. 

За прошедшие несколько лет произошел быстрый рост использования контроллеров нечет-
кой  логики  для  управления  сложными  процессами,  характеризующимися  большой  степенью 
неопределенности. Большинство нечетких контроллеров, разработанных до настоящего време-
ни базируются на концепции [5], когда правила в контроллере моделируют ответ оператора на 
текущую ситуацию в управлении процессом.  

В работе [6] для идентификации рабочего режима замкнутого цикла измельчения, характе-
ризующегося  максимально  возможной  производительностью  по  руде,  распределение  частиц 
которой  по  крупности  определяется  зафиксированными  параметрами  кривой  разделения  ги-
дроциклона, используются нечеткие правила Такаги-Сугэно. Показано, что, например, для оп-
тимального режима работы цикла справедливо правило 

 ,   )( then  is  and is and is  If: 11
32,71,7 xabxyAdAQAWr iiii,iii   

где W7, Q7, d (диаметр песковой насадки) - переменные состояния гидроциклона; a,b,x,y - пара-
метры кривой эффективности разделения гидроциклона. 
 

Рис. 1.  Настройка  обыч-
ного a и адаптивного нечетко-
го  )  ПИ-регуляторов.  Перехо-
дные процессы: 1  - желаемый, 
2 - исходный, 3 - финальный 

 
На рис. 1 приведены 

результаты  настройки 
параметров  обачного  и 
адаптивного  нечеткого 
ПИ-регуляторов  со  стан-

дартной процедурой и одинаковых начальних условиях в пакете Simulink Response Optimization 
(MATLAB 7.0).  
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В сравнении с обычным адаптивным регулятором, что реализует еизложенную коррекцию, 
нечеткая структура для звена второго порядка с неопределенностью коэффициентов до 10 % и 
мощностью шума 0,1 обеспечивает уменьшение длительности переходных процессов в замкну-
той системе ругулирования на 6-8 %. 

В работе [7] было рассмотрено применение нейрорегулятора для управления дробильным 
комплексом. Вид модели приведен на рис. 2, а графики обучения модели на рис. 3. 

 
Рис. 2. Система с NARMA-регулятором 

 

 
Рис. 3. Ошибка обучения, контрольной и тестовой последовательности для нейросетевого регулятора 

Результат работы системы с обученным регулятором представлен на рис. 4,  где кривая 1 
отображает входное воздействие; а кривая 2 - выходной сигнал. 

Сравнение  графиков  входного  (случайного)  сигнала  и  выхода  системы  показывает,  что 
применение  регулятора  позволяет  добиться  более  стабильной  работы  участка  по  выходному 
продукту, при случайных изменениях входного грузопотока. 

В работе [8] для идентификации ТП обогащения в условиях рудообогатительных фабрик  испо-
льзован  нейросетевой  подход  с  дальнейшим  построением  контролера  с  алгоритмом  на  основании 
нечеткой логики. 

 

Рис. 3. Входной и выходной сигналы системы с NARMA-регулятором 

Исследовались различные модели реализации нейроуправления (в частности, последовательного 
и параллельного управления, схемы с эмуляторами и самонастройкой).  

Использование искусственных нейро-нечетких сетей (ИНС) для моделирования и иденти-
фикации объекта управления - подход, который обычно рассматривается как альтернатива ме-
тодам, основанным на физических или технологических принципах.  

Недостатком этого метода (по существу - «черного ящика») является опасность формиро-
вания  нереалистичной  модели  из-за  недостаточного  информационного  содержания  данных 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 138

идентификации и сверхпараметризации моделей.  
Другое  неудобство  в  подобном  моделировании  -  немасштабируемость  моделей  «черного 

ящика», т.е., необходимость сбора новых учебных данных в случае изменения объекта. Перс-
пективным  направлением  является  комбинация  приведенных  подходов  в  составе  гибридных 
моделей, позволяющая в значительной мере устранить вышеуказанные недостатки. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что основной задачей при синтезе энергоэф-
фективного управления технологическими процессами обогатительного производства является  
обоснование и разработка методов создания САР в условиях неполной и нечеткой информации 
об объекте управления, обеспечивающих необходимое качество ее обогащения в соответствии 
с текущими характеристиками перерабатываемого сырья, при максимальной производительно-
сти технологической линии и минимизации времени, в течение которого технологические агре-
гаты работают вне своих оптимальных характеристик.  

Для математического описания объекта управления в этих условиях целесообразно исполь-
зовать  стратегию  гибридного  моделирования,  которая  позволяет  использовать  преимущества 
как аналитического описания известных взаимосвязей, так и метода «черного ящика» для пред-
ставления трудноформализуемых составляющих. 

Выводы. Учитывая все указанные факторы, можно утверждать, что проблема применения 
технологий  искусственного  интеллекта  в  горном  деле  сейчас  является  относительно  новой  и 
весьма актуальной. В частности, это касается возможности использования нейронных сетей и 
нечеткой логики для управления технологическими процессами дробления-измельчения и обо-
гащения полезных ископаемых. 

Именно интеллектуальные системы за счет применения отдельных математических моделей 
мыслительной деятельности человека, обобщающих свойств,  встроенной нелинейности  и  адап-
тивности при обеспечении определенных условиях позволяют решать поставленные задачи. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 
 

Розглянуто вторинні енергоресурси, їх ефективність використання і перспектива розвитку на сьогодні. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. У зв'язку зі збільшен-
ням вартості природного газу та електроенергії, зараз для металургійних підприємств України 
доцільно розглядати вторинні енергоресурси як джерело вирішення даних питань. Так як кіль-
кість  вторинних  енергетичних  ресурсів  велика,  тому  їх  використання  є  одним  із  важливих 

                                           
 Коваленко В.В., 2013 
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напрямів економії ресурсів. Утилізація також пов’язана з капітальними з витратами що робить 
актуальним необхідність якісної  економічної  оцінки даної  утилізації  вторинних енергетичних 
ресурсів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання використання вторинних енергоресурсів як за-
собу  енергозбереження  знайшли  відображення  в  наукових  працях  вчених та  інженерів-
теплоенергетиків [1-6], що направлені на підвищення ефективності діяльності теплоенергетики, 
зменшення собівартості виробництва та енергозбереження в цілому. 

Постановка завдання. Дослідження  поняття  вторинних  енергоресурсів,  ефективність  їх 
використання на підприємствах та зниження собівартості продукції за рахунок зменшення вит-
рат на електричну енергію разом зі зменшенням викидів шкідливих речовин. 

Викладення матеріалу та результати. Вторинні енергетичні ресурси це енергетичний по-
тенціал продукції, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних установ-
ках, який може бути частково або повністю використаний для енергопостачання. Раціональне 
їх використання є одним їх найбільших резервів економії палива, що сприяють зниженню па-
ливо-і енергоємності промислової продукції. Вторинні енергетичні ресурси можуть бути затре-
бувані безпосередньо без зміни виду енергоносія або зі зміною виду енергоносія шляхом виро-
блення тепла, електроенергії, холоду або механічної роботи в утилізаційних установках. По ви-
ду енергії вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) діляться на горючі (паливні), теплові та надлиш-
кового тиску. Горючі ВЕР - побічні газоподібні продукти технологічних процесів, які можуть 
бути  використані  в  якості  енергетичного  або  технологічного  палива.  Теплові  ВЕР  -  фізична 
теплота основних і побічних продуктів, відхідних газів технологічних агрегатів, а так само си-
стем охолодження їх елементів. ВЕР надлишкового тиску - потенційна енергія газів, що вихо-
дять з технологічних агрегатів з надлишковим тиском, яке може бути використане інших видів 
енергії. 

Майже всі галузі народного господарства мають значну кількість паливних і теплових вто-
ринних енергетичних ресурсів, що займають значне місце в їх паливно-енергетичному балансі. 
Найбільшу кількість теплових вторинних енергоресурсів мають підприємства чорної і кольоро-
вої  металургії,  хімічної,  нафтопереробної  і  нафтохімічної  промисловості,  промисловості 
будівельних матеріалів, газової промисловості, важкого машинобудування. Саме в цих галузях 
широко використовується теплота високого, середнього та низького потенціалів. З майже 90 % 
теплоти  високого  потенціалу  (>  623  К):  близько  33  %  йде  на  плавку,  40  %  -  на  нагрівання  і 
близько 20% - на випал руд  і мінеральної сировини. Велика частина теплоти високого потен-
ціалу  забезпечується  за  рахунок  спалювання  різних  видів  палива  безпосередньо  в  техно-
логічних установках. 

Підприємства  важкого,  енергетичного  і  транспортного  машинобудування  України  мають 
великий  потенціал  вторинних  енергоресурсів  у  вигляді фізичної  теплоти відхідних  газів  мар-
тенівських, нагрівальних і термічних печей, вагранок, теплоти випарного охолодження печей, 
теплоти  відпрацьованої  пари  пресів  і  молотів.  Мають  вторинні  поновлювані  енергоресурси  і 
підприємства  інших  галузей  народного  господарства.  Тому  одним  з  найважливіших  завдань 
вдосконалення  будь-якої  галузі  є  виявлення  резервів  вторинних  енергетичних  ресурсів,  еко-
номічно і екологічно обґрунтоване їх використання для цілей виробництва та задоволення по-
треб  побутового  споживання.  Поряд  з  підвищенням  ефективності  використання  паливно-
енергетичних  ресурсів,  утилізація  вторинних  енергетичних  ресурсів  дозволяє  знизити  вплив 
енергопостачання й енергоспоживання на навколишнє середовище. Зокрема,  зменшується ви-
кид теплових відходів та шкідливих викидів в продуктах згорання. 

Використання  вторинних  енергоресурсів  є  одним  з  істотних  резервів  енергозбереження. 
Вихід вторинних енергоресурсів  залежить від параметрів, при яких протікає процес, його ре-
жиму та від конструкції обладнання. Кожна технологічна установка характеризується певним 
енергетичним ККД, який показує, яка величина підведеної до процесу енергії втрачається. На 
практиці  відбувається  постійна  боротьба  з  втратами,  використовуються  самі  різні  способи  їх 
скорочення, в тому числі організаційно-технічні, пов'язані з наладкою технологічних процесів і 
режимів роботи агрегатів, поліпшенням ізоляції технологічного обладнання, трубопроводів га-
рячої води, і пари. Один із шляхів зниження втрат - використання можливості повернення ча-
стини  втрат  енергії  безпосередньо  в  той  процес,  в  якому  вони  утворюються.  Численні  до-
слідження підтверджують енергетичну та  економічну ефективність регенерації  та рекуперації 
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енергії. Після цього залишаються тільки втрати, які за даною технологією при існуючому рівні 
розвитку техніки зменшити і уникнути не можна. Цю частину енергетичних втрат  і прийнято 
вважати вторинними енергоресурсами, які зазвичай поділяють на горючі, теплові та надлишко-
вого тиску. 

Понад 98 % загальної кількості горючих вторинних енергетичних ресурсів хімічної проми-
словості припадає на азотну, фосфорну і хлорне підгалузі. Горючі відходи маються на вироб-
ництвах  аміаку,  метанолу,  ацетилену,  капролактаму,  каустичної  соди,  жовтого  фосфору,  кар-
біду кальцію. Всі названі  горючі  вторинні  енергоресурси використовуються або можуть бути 
використані  в  якості  палива,  що  спалюється  в  технологічних  або  енергетичних  установках. 
Економічно  це,  безумовно,  доцільно,  так  як  витрати,  пов'язані  з  організацією  спалювання, 
наприклад  горючих газів,  становлять не більше 10-20 % від витрат на видобуток  і  транспорт 
первинного палива. Крім того, при  їх спалюванні відбувається знешкодження викидів в атмо-
сферу речовин від містяться в них токсичних і канцерогенних компонентів, що поліпшує еко-
логічну обстановку в районах розташування розглянутих виробництв. 

Велика економія природних енергоресурсів може бути отримана за рахунок утилізації вто-
ринних енергетичних ресурсів надлишкового тиску в чорній металургії  та в системах  газопо-
стачання. У даний час в Україні близько ¾ всіх доменних печей працюють під тиском 0,2 МПа і 
більше. Сумарний вихід доменного газу при цьому тиску досягає сотень тис.м3 / ч. До останнь-
ого  часу  перед  подачею  очищеного  доменного  газу  в  заводську  розподільну  мережу  його 
надлишковий  тиск  знижувався  в  спеціальних  дросельних  пристроях.  При  цьому  втрачалася 
значна кількість потенційної енергії газу. 

Розрахунки показують, що при тиску газів, перевищує атмосферне на 0,09 МПа і більше, 
при  існуючому  рівні  цін  на  паливо,  економічно  доцільно  утилізувати  цю  енергію.  Зокрема, 
спрацьовувати  надлишковий  тиск  доменного  газу  на  газорозширюючих станціях,  обладнаних 
спеціальними  газовими  утилізаційними  Безкомпресорні  турбінами  з  генераторами  для  вироб-
ництва електроенергії. 

Значні  резерви  потенційної  енергії  надлишкового  тиску  мають  газорозширюючі  станції 
природного газу, на яких здійснюється його дроселювання перед подачею в розподільну мере-
жу.  Обсяг  споживання  природного  газу  як  в  чорній  металургії,  так  і  в  цілому  по  народному 
господарству безперервно зростає. 

Найбільші труднощі виникають при вирішенні питань, пов'язаних з утилізацією теплових 
вторинних енергетичних ресурсів промисловості, які  обумовлені  великою різноманітністю по 
температурі, режиму їх видачі, виду і фізико-хімічними властивостями їх носія та іншими фак-
торами.  Деякі  з  них  не  використовуються,  оскільки  немає  відповідних  технічних  рішень  та 
обладнання  для  їх  утилізації  (або  обладнання  так  дорого,  що  робить  цей  захід  економічно 
невиправданим). 

Утилізація вторинних енергетичних ресурсів не  тільки  забезпечує економію палива,  але  і 
одночасно дозволяє вирішувати завдання підвищення продуктивності технологічних агрегатів, 
надійності  їх  роботи,  уловлювання  цінних  сировинних  компонентів,  скорочення  викидів 
шкідливих речовин в навколишнє середовища. Так, наприклад, у виробництві міді установка за 
відбивною піччю котла-утилізатора паропродуктивністю 20-26 т/год  і тиском 4,05 МПа забез-
печує річну економію палива близько 19 тис. т. у.п. При цьому додатково вловлюється близько 
320 т пилу, що містить мідь, і інші цінні компоненти. Те ж саме можна сказати про системи ви-
парного охолодження  елементів  шахтних,  відбивних  і  випалювальних  печей  і  конвертерів.  Їх 
застосування  приблизно  в  50  разів  скорочує  потребу  в  технічній  воді  і  в  2-3  рази  підвищує 
термін служби відповідного обладнання. 

З урахуванням даних обставин утилізація теплових вторинних енергоресурсів в кольоровій 
металургії стає економічно виправданою навіть там, де раніше вважалося неефективним. Теп-
лові вторинні енергоресурси нафтопереробної та нафтохімічної промисловості визначаються в 
основному ентальпією відхідних газів установок первинної переробки нафти. У промисловості 
будівельних  матеріалів  вторинні  енергоресурси  утворюються  при  випаленні  клінкеру  і  ке-
рамічних  виробів,  виробництві  скла,  виплавці  теплоізоляційних  матеріалів.  Їх  використання 
поки ще приділяється недостатня увага. При сумарному виході теплових вторинних енергетич-
них ресурсів, еквівалентних 1,0-1,5 сотень тисяч т у.п. в рік, їх утилізація з виробленням тепла 
не перевищує 15-17 %. У даний час котлами-утилізаторами обладнуються в основному великі 
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скловарні печі на заводах листового скла. У хімічній промисловості найбільш енергоємними є 
виробництва аміаку, хімічного волокна, синтетичної смоли, кальцинованої соди, фосфору, ме-
танолу, що споживають понад 70 % електроенергії і більше половини тепла, що витрачаються 
всією галуззю. Вихід теплових ВЕР по галузі в цілому досить великий і складає понад 1,0 млн т 
у.п./рік.  Теплові  вторинні  енергоресурси  значно  покривають  потреби  в  теплі  окремих  вироб-
ництв.  Так,  в  азотній  промисловості,  за  рахунок  вторинних  енергоресурсів  задовольняється 
більше 26 % потреби в теплі, в содової - більше 11 %. У питаннях утилізації вторинних енерге-
тичних ресурсів важливі техніко-економічні розрахунки.  

У даний час варіанти вирішення народногосподарських завдань насамперед повинні задо-
вольняти  умовам  соціально-економічної  ефективності  та  обов’язковому  дотриманні  еко-
логічних  вимог.  Економія  палива  залежить  від  напрямку  використання  вторинних  енергоре-
сурсів  і  схем  паливо-і  енергопостачання  підприємства.  При  їх  тепловому  напрямку  викори-
стання економія палива визначається шляхом зіставлення кількості тепла, отриманого від вико-
ристання цих енергоресурсів, з техніко-економічними показниками вироблення тієї ж кількості 
і тих же параметрів тепла в основних енергетичних установках. При силовому напрямку вико-
ристання вторинних енергоресурсів вироблення електроенергії (або механічної енергії) зістав-
ляється з витратами палива на вироблення електроенергії  (або механічної енергії) в основних 
енергоустановках. При визначенні економічної ефективності використання зіставляють варіан-
ти  енергопостачання,  які  задовольняють  потреби  даного  виробництва  у  всіх  видах  енергії  з 
урахуванням використання цих ресурсів, задовольняють ті ж потреби і без обліку використан-
ня. Основними показниками порівнянності цих варіантів служать: створення оптимальних (для 
кожного  з варіантів) умов  їх реалізації;  забезпечення однакової надійності  енергозбереження; 
досягнення необхідних санітарно-гігієнічних умов і безпеки праці; найменше забруднення нав-
колишнього середовища. Один з основних напрямків підвищення ефективності виробництва і 
використання енергетичних ресурсів в промисловості - збільшення одиничної потужності агре-
гатів, концентрація виробництва і створення укрупнених комбінованих технологічних процесів.  

Особливо це ефективно для технологічних процесів з великим виходом теплових вторин-
них  енергоресурсів,  тобто  для  підприємств  хімічної,  нафтопереробної,  целюлозно-паперової  і 
металургійної промисловості. Створення великих комбінованих виробництв дозволяє викори-
стовувати  вторинні  енергетичні  ресурси  одних  процесів  для  потреб  інших,  що  входять  в  за-
гальний комбінований комплекс. У міру збільшення витрат на видобуток палива і виробництва 
енергії зростає необхідність у більш повному використанні їх при перетворенні у вигляді горю-
чих газів, тепла нагрітого повітря і води.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Утилізація вторинних енергетичних ре-
сурсів  забезпечує  економію  палива  та  підвищує  продуктивність  технологічних  агрегатів, 
надійність  їх  роботи,  уловлювання  цінних  сировинних  компонентів,  скорочення  викидів 
шкідливих  речовин  в  навколишнє  середовище.  Економічна  ефективність  порівнюється  для 
варіантів,  що  задовольняють  цим  вимогам.  Приймається  найбільш  економічний  з  соціально 
ефективних та екологічно допустимих варіантів.  

Такий підхід має велике значення при вирішенні технічних проблем, зокрема, при виборі 
джерел  енергопостачання.  Екологічна  та  економічна  ефективність  використання  вторинних 
енергоресурсів  очевидна  -  це  збереження  невідновлюваного  палива,  зменшення  забруднення 
атмосфери,  поліпшення  умов  і  найголовніше  зниження  витрат  виробництва.  Хоча  утилізація 
вторинних  енергоресурсів  нерідко  пов'язана  з  додатковими  капітальними  вкладеннями  та 
збільшенням  чисельності  обслуговуючого  персоналу,  досвід  передових  підприємств  підтвер-
джує, що їх використання економічно дуже вигідно.  

Підвищення рівня утилізації вторинних енергетичних ресурсів забезпечує значну економію 
палива, істотно знижує собівартість продукції і що дуже важливо зменшує рівень забруднення 
навколишнього середовища тим самим покращуючи екологічних стан країни. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ  
И ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Приведен анализ зависимостей уровня энергозатрат при процессах бурения, взрывания, дробления и измельче-
ния, а также влияние качества дробления руды на производительность технологического оборудования. Предложено 
производить расчеты с использованием компьютерной программы, позволяющей комплексно моделировать техно-
логические процессы. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Качество взрывной от-
бойки железных руд зависит от многих геолого-технических факторов и является определяю-
щим условием для формирования последующих процессов дробления и измельчения, что поз-
воляет формировать себестоимость горно-обогатительного производства в целом. В производ-
ственных условиях поточное определение кусковатости раздробленных взрывом пород ослож-
нено достаточно высокой трудоемкостью ee определения. Поэтому остается актуальным изуче-
ние влияния различных природных и технологических факторов на уровень на уровень каче-
ства взорванной горной массы и необходимость применения современного программного обес-
печения при расчетах параметров горных работ и их оптимизации. 

Анализ исследований и публикаций. Ранее проведенными исследованиями установлено, 
что самыми энергоемкими являются процессы среднего и мелкого дробления и, прежде всего, 
измельчения, удельный вес энергозатрат на которые составляет 94,2 %. Остальные 5,8 % зани-
мают энергозатраты на бурение скважин 0,4 %, взрывное разрушение массива 4,9 %, механиче-
ское крупное дробление 0,5 % [1]. Из приведенного видно, что весь процесс рудоподготовки по 
фактическим  энергозатратам  основывается  на  дорогостоящем  механическом  дроблении  и  из-
мельчении. Следовательно, на взрывную отбойку массива ранее (в 80-х годах прошлого века) 
считалось целесообразно возложить задачу максимального увеличения выхода готового класса 
на стадиях среднего и мелкого дробления, ликвидируя стадию крупного дробления вообще. 

Кроме того, при улучшении качества дробления руды взрывом увеличивается производи-
тельность  технологического  оборудования  на  погрузочно-транспортных  операциях  и  измель-
чении руды в мельницах, что должно привести к снижению себестоимости производства кон-
центрата. Следует отметить, что с того времени прошло более 30 лет, произошли весьма суще-
ственные изменения прежде всего в области буровзрывных работ включающие эмульсионные и 
водонаполненные  взрывчатые  вещества  ВВ,  новые  средства  взрывания,  высокую  обводнен-
ность отбиваемого массива [2]. 

Постановка заданий. При  наличии  множества  геолого-технических  и  технологических 
факторов  для  формирования  вариантов  производственных  процессов  добычи  и  переработки 
железных руд целесообразно использовать математический аппарат комплексного моделирова-
ния  с  применением  информационных  технологий,  позволяющих  оптимизировать  параметры 
горных работ с учетом влияния разных факторов на качество дробления горной массы, и соот-
ветственно, себестоимость работ. Обоснование, разработка и апробация таких моделей являет-
ся основной целью данной статьи. 

Изложение материалов и результатов. Рудоподготовка  на  ГОКах  включает  следующие 
технологические процессы: взрывную отбойку, экскавацию, транспортирование, механическое 
дробление и измельчение. Для оптимизации технологических процессов добычи и обогащения 
железных руд при расчетах приняты следующие закономерности: 

Величина линии наименьшего сопротивления (ЛНС) [3,4] 

                                           
 Купин А.И., Темченко А.А., Музыка И.О., Шиповский Г.В., 2013 
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где d - диаметр заряда, м; G - теплота взрыва, ккал/кг; Kн - выход негабарита, %; f - коэффици-
ент крепости по шкале М.М. Протодъяконова; m - коэффициент сближения зарядов; C - размер 
кондиционного куска, мм. 
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где С - размер кондиционного куска, мм; dср - диаметр среднего куска, мм; Кдр - коэффициент, 
характеризующий однородность дробления (при С=1200 мм, Кдр=1,4) 

Производительность экскаватора [5], м3/час 
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где Vк - емкость ковша, м3; dср - средний диаметр куска, мм; к - коэффициент, зависящий от ем-
кости, ковша (при Vк=8м3, к=0,000082). 

Производительность автосамосвала [5], т/ч 
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где  Gавm - грузоподъемность  автосамосвала,  т;  L -  длина  транспортирования,  км;   -  средняя 
скорость движения автосамосвала, км/час;  - объемный вес руды, т/м3; t - время ожидания по-
грузки и разгрузки, час. 

Производительность дробилок  и  стадия дробления [5,6], т/час 
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Исходные данные для выполнения расчетов по приведенным формулам могут изменяться 
в зависимости от условий производства работ в широких пределах, что позволяет формировать 
большое  количество  вариантов  при  оптимизации  технологических  процессов  горнообогати-
тельного производства с использованием симплекс-метода в компьютерных программах. В ка-
честве примера за исходную информацию примем следующие значения входящих величин, ха-
рактерных для условий ПАО «ИнГОК». 

высота уступа - 15 м; 
ЛНС - 5,5; 6,0; 6,5м; 
диаметр скважины - 0,256 м; 
теплота взрыва - 2950 кДж/кг; 
плотность заряжения - 1200 кг/м3; 
коэффициент заполнения скважины - 0, 765; 
коэффициент сближения зарядов - 1; 0,92; 1,083; 
грузоподъемность автосамосвала - 130 т; 
длина транспортирования - 2,5 км; 
средняя скорость движения автосамосвала - 20 км/час; 
размер кондиционного куска - 1200 мм; 
объемный вес руды - 3,35 т/м3; 
коэффициент крепости по М.М. Протодъяконову - 20; 
емкость ковша экскаватора - 8 м3; 
себестоимость 1 пог. м скважины - 163,13 грн.; 
себестоимость 1 м3 взрывания - 12,096 грн.; 
себестоимость экскавации 1 т руды - 3,14 грн; 
себестоимость перевозки автосамосвалом БелАЗ 1 т км - 1,8313 грн.; 
себестоимость дробления 1 т руды «Запад» - 11,8 грн.; 
себестоимость дробления 1 т руды «Восток» - 6,64 грн.  
При проведении расчетов использована компьютерная программа Open Mine, разработан-

ная сотрудниками кафедры компьютерных систем и сетей ГВУЗ «Криворожского националь-
ного университета» и работниками технического отдела ПАО «ИнГОК», в основу которой по-
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ложены  теоретические  основы  комплексного  моделирования  технологических  процессов  до-
бычи и обогащения руд, рис. 1. 

 

Рис. 1. Оброблення технологічних даних за допомогою програми 

В основу расчетов положен типовой паспорт буровзрывных работ Б-13 с сеткой скважин-
ных зарядов 6×6 м (при высоте уступа Ну = 15 м; ЛНC W=6 м; коэффициенте сближения m=1; 
диаметре  скважинного  заряда  dзар=0,256  м;  теплоте  взрыва  ВВ  Украинит  ПП  2  марки  Б 
Gвзр=2950 кДж/кг; плотности  заряжания =1200 кг/м3;  удельном расходе ВВ q=1,03 кг/м3,  ко-
эффициенте заполнения скважин Кз=0,765; коэффициенте крепости взрываемых руд f=20). 

Рассмотрен  вариант  с  сеткой  скважин  6×6,5  м  (Ну=15  м;  ЛНС  =  6  м;  m=1,083; 
Gвзр=2950 кДж/кг; =1200 кг/м3; q=0,95 кг/м3; Кз=0,765. 

Результаты расчетов приведены в табл. 1.  
Таблица 1  

Основные технико-экономические показатели вариантов 
 

Сетка 
скважин 

Сред-
ний 

диаметр 
куска, 

мм 

Выход 
нега-

барита, 
% 

Производительность, м3/час, т/час  Себестоимость, грн./т 

экскава-
тора  

авто-
само-
свала 

дробилки 

БВР 
экскава-

ция 

транс-
порти-
ровка  

дробление  

І ст.  ІІ ст.  І ст.  ІІ ст. 

6,0×6,0  544  4,37  155,91  66,65  209,35  104,52  8,75  3,14  2,96  6,64  9,00 

6,0×5,5  530  4,02  159,5  67,3  209,9  104,8 
9,54 

+0,79 
3,07 

- 0,07* 
2,93 

-0,03* 
6,62 

-0,02* 
8,98 
-0,02 

6,0×6,5  558  4,73  152,4  66,0  208,87  104,29 
8,07 

-0,068* 
3,20 

+0,06* 
2,99 

+0,03* 
6,65 

+0,01* 
- 

*Примечание: – снижение; + увеличение по сравнению с технико-экономическими показателями добычи и обо-
гащения железной руды при сетке скважин 6×6 м (q = 1,03 кг/м3). 

Одним из приоритетных направлений снижения затрат на добычу и переработку руды яв-

ляется предложение по увеличению удельного расхода ВВ на отбойку руды идущей на обога-

щение РОФ-1 (тракт «Запад») и снижение удельного расхода ВВ на отбойку идущей на обога-

щение РОФ-2 (тракт «Восток»).  

Из таблицы видно, что увеличение затрат на БВР при сетке скважин 6,0×5,5 м можно ком-

пенсировать  снижением  затрат  на  БВР  при  сетке  скважин  6,0×6,5 м,  оставляя  неизменным 

средний удельный расход ВВ по комбинату в целом. 

В настоящее время на ПАО «СевГОК» ведутся работы по увеличению удельного расхода 

ВВ на 20%, что приводит к увеличению производительности мельниц шарового измельчения 

на 2,5–4,0%. Аналогичные работы планируют проводить и на Ингулецком ГОКе.  

Основным ВВ на указанных комбинатах является Украинит ПП-2 марки Б, теплота взрыва 

которого составляет 2940–2960 кДж/кг или 0,816-0,822 кВтч/кг,  удельный расход колеблется 

от 1,1 до 1,7 кг/м3. При стоимости Украинит ПП-2 марки Б 5,2 грн./кг затраты на взрывание в 

среднем составляют 12,1 грн./м3. Стоимость электроэнергии 0,77 грн./кВтч.  

Из приведенных данных следует вывод: удельная стоимость взрывной энергии составляет 

6,326 грн./кВтч, что в 8,22 больше электроэнергии.  

Данный  вывод  позволяет  утверждать,  что  увеличение  удельного  расхода  Украинит  ПП-2 

при  взрывном  разрушении  массива  с  целью  улучшения  показателей  измельчения  в  шаровых 
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мельницах  будет  экономически  выгодным  только  в  том  случае,  когда  увеличение  удельного 

расхода ВВ на 1 % будет обеспечивать снижение затрат на электроэнергию при измельчении 

более чем на 8,22 %.  
Промышленные испытания увеличения удельного расхода ВВ на Северном ГОКе на 1 % 

позволяют  получить  снижение  затрат  электроэнергии  только  на  0,2  %,  поэтому  увеличение 
удельного расхода ВВ для снижения затрат на измельчение будет экономически не целесооб-
разно.  

Следовательно,  оптимизировать  удельный  расход  ВВ  необходимо  по  таким  технологиче-

ским процессам как экскавация горной массы, ее транспортирование, разрушение негабарита, 

дробление первой и второй стадии, как это предусматривалось в методических рекомендациях 

НИГРИ [5]. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Таким  образом,  предложенная  мо-

дель и компьютерная технология, основанная на комплексном учете взаимозависимых факто-

ров, влияющих на показатели дробления и измельчения железных руд, позволяет оптимизиро-

вать параметры технологических процессов.  

Используя  полученные  результаты,  появляется  возможность  устанавливать  зависимости 

затрат электроэнергии при измельчении в шаровых мельницах от удельного расхода различных 

взрывчатых веществ, что указывает на перспективу их более широкого применения при прове-

дении исследований и решений конкретных производственных вопросов с учетом разных фи-

зических свойств горных пород отдельных месторождений полезных ископаемых. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ 
 

Наведено дані оцінки умов праці від дії багатофакторних складових показників: шуму, вібрації,  пилу та інших 
шкідливих факторів на робочих місцях. 

 

Проблема та її зв’язок з практичними завданнями. Зростання під час підвищення інтенсив-
ності переробки гірничої сировини призводить до використання більш потужних машин  і облад-
нання  та  супроводжується  виділенням  шкідливих  речовин  та  випромінювання  шкідливої  енергії. 
Все це  призводить до  зростання професійних  захворювань,  вимагає  збільшенню матеріальних  та 
фінансових затрат на часткову компенсацію втрати здоров’я працівників та регресні виплати. 

Розроблення стратегії ефективного використання засобів та коштів на вирішення соціаль-
них проблем вимагає науково-обгрунтованого вибору першочергових завдань розробки засобів 
захисту працівників. Вибір таких рішень пов’язаний з прогнозуванням умов праці на робочих 

                                           
 Афанас’єв В.Д., Раченко Н.А., Арутюнян А.Р., 2013 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 146

місцях та врахуванню сумісності дії ряду шкідливих факторів. 
Аналіз досліджень і публікацій. Розробка різних аспектів прогнозування небезпечного  і 

шкідливого впливу на обслуговуючий персонал гірничо-металургійного комплексу виконуєть-
ся протягом більш ніж двадцяти років  [1,2,3]  і  зостається однією з актуальних під час оцінки 
ефективного  використання  грошових  затрат  та  ефективності  заходів  щодо  поліпшення  умов 
праці на гірничорудних підприємствах. 

Узагальнення результатів досліджень щодо оцінки рівнів безпеки технологічних процесів, 
машин  та  обладнання  підприємств  гірничорудній  та  металургійній  промисловості,  дозволили 
сформулювати  основні  положення  методики комплексної  оцінці  умов  праці,  які  зводяться  до 
наступного: 

небезпечні та шкідливі фактори чинять однакову травмуючу дію на працюючих; 
інтенсивність проявлення небезпечних та шкідливих факторів залежати від  їх сумісної та 

накопичуючої шкідливої дії. 

У роботі [4] розроблені комплексні критерії оцінки соціально-економічної ефективності захо-

дів щодо поліпшення умов праці на гірничих підприємствах. Представлені результати розрахунків 

показника професійного ризику в тому числі для робітників відкритого видобутку корисних копа-

лин. На основі проведених досліджень прогнозування умов праці до 2020 р. та показників профе-

сійного ризику втрати працездатності зроблено висновок щодо низької соціально-економічної ефе-

ктивності при подальшому використанні традиційного підходу до формування заходів, що направ-

лені на зниження впливу на працюючих шкідливих виробничих факторів. 

Постановка завдання. Метою роботи є подальший пошук шляхів поліпшення оцінки ри-

зиків в системі охорони праці, які дозволяють зменшити формально впроваджувальних оцінках 

таких ризиків в бальній системі. Формальність полягає в необґрунтованих або малообгрунтова-

них показників в балах від впливу різних факторів та низької ефективності засобів, які розроб-

ляються на основі аналізу, в якому використані такі оцінки. Формальність полягає також у то-

му, що ризик, як фактор імовірності, встановлюються в результаті оцінки подій, які вже трапи-

лись на підприємстві,  без аналізу  таких подій на протязі  20-30 років,  та прогнозування таких 

подій на 5-10 років.  
Виклад матеріалу і результати. Оцінки ризику від шкідливої дії шуму та вібрації викона-

на з використанням даних про імовірність величин втрати слуху та виникнення віброзахворю-
ваності, які отримані на основі даних, наведених у роботі [5].  

На  рис.  1  надано  графіки  залежності  ймовірності  отримання  професійного  захворювання 
під час дії шуму (1), або вібрації (2), при стажі роботи 25 років. 

Рис. 1. Імовірність захворюваності органів слуху 1 та вібро-
захворюваності 2 при стажі роботи 25 років 

 

Під час дії еквівалентних рівнів звуку 100 дБА, які 
характерні для робочих площадок машиністів дробарок 
середнього  та  мілкого  подрібнення,  імовірність  отри-
мання  професійної  глухоти  досягає  45  %  працівників. 
Під  час  дії  коректованих  рівнів  віброшвидкості  125 
дБVк,  які  характерні  для  рукояток  ручних  перфорато-
рів без засобів віброзахисту,  імовірність отримання ві-
брозахворювання досягає 20 % працівників. 

Оцінка ризиків від дії підвищених рівнів звуку та коректованих рівнів вібрації для праців-
ників,  які  знаходяться на робочих місцях окремих цехів підприємств або які  використовують 
різного типу віброінструменти, виконана з використанням виразу 

βш,в= Рш,в (t) ∙ n(1- m),           (1) 
де βш,в - показник ризику від дії  підвищених рівнів шуму чи вібрації; Рш,в(t) - імовірність втрати 
слуху  чи  виникнення  віброзахворювання;  n - кількість  працівників,  які  знаходяться  в  зоні  дії 
підвищених рівнів  звуку  виконують роботу  з використанням ручного  інструменту  з підвище-
ними рівнями вібрації, чи контактують з поверхнями (стоячи або сидячі), які мають підвищені 
рівні вібрації; m - плинність працівників в долях одиниці за обраний попередній період часу в 
роках (для працівників, відносно яких виконується оцінка ризиків). 
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Дані  про  оцінку  імовірності  втрати  слуху  та  показників  ризиків  для  працівників  фабрик 
гірничо-збагачувальних комбінатів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Фабрики  n1*  n2**  βш  n3,% 
Дробильна фабрика: 
І та ІІ стадії 

22 
18    20 

17 
12    8 

4,01 
3,90    3,33 

24 
32    42 

ІІІ та ІV стадії  141  20  16,9  84 

ІІІ стадія 
24 
22 
16 

22 
20 
8 

6,05 
15,34 
3,11 

28 
77 
39 

ІV стадія 
відділення сухої сепарації 

18 
63 

12 
12 

3,51 
4,21 

29 
35 

Збагачувальна фабрика 
126 
131 

87 
64 

18,79 
34,94 

21 
54 

Фабрика огрудкування 
відділення обпалювання 

82 
68 
328 

25 
20 
34 

13,97 
20,80 
22,10 

56 
54 
65 

n1* - загальна кількість працівників 
n2**- кількість працівників, що знаходяться в зонах із максимальними рівнями звуку 

Показник n3, який відображає долю ризику для працівників, які знаходяться в зонах з мак-
симальними рівнями звуку та вказує на величину ризику як від підвищених рівнів звуку, так і 
від концентрації працівників в небезпечних зонах. 

Зменшення  ризику  в  даному  випадку  може  бути  досягнуто  визначенням  цієї  зони,  змен-
шеннями числа працюючих в цих зонах за рахунок технічних засобів, зниження рівнів звуку та 
скорочення часу перебування в таких зонах. 

У випадку комплексної оцінки ризиків від дії шкідливих виробничих факторів, під якими 
розуміються  фактори  середовища  та  трудового  процесу,  вплив  яких  може  викликати  про-
фесійне захворювання, використані дані атестації робочих місць згідно Гігієнічної класифікації умов 
праці № 4137-86, а для прогнозування - Гігієнічну класифікацію умов праці № 258 від 27.12.01. 

Виходячи  з  принципів  Гігієнічної  класифікації  розглянуто  третій  клас  шкідливості  умов 
праці,  який характеризується такими рівнями шкідливих виробничих факторів,  які перевищу-
ють гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого. Шкід-
ливі  умови  праці  за  ступенем  перевищення  гігієнічних  нормативів  та  вираженості  можливих 
змін в організмі працюючих поділяються на чотири ступені. 

Четвертий,  небезпечний  (екстремальний),  клас  характеризується  такими  рівнями  шкідливих 
факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни ство-
рює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень. 

Врахування сумісної дії шкідливих факторів умов праці в Гігієнічній класифікації викона-
но під час одночасній дії факторів за рахунок переведення факторів другого ступеню до третьо-
го ступеню та оцінки по більш вищому ступеню та класу шкідливості. 

Згідно  ДСН  3.3.6.039-99  передбачено  оцінку  супутніх  факторів  виробничого  середовища, 
до  яких  віднесено  температуру,  атмосферний  тиск,  шум,  пил,  токсичні  речовини,  потужність 
зовнішньої механічної роботи, величина статичного навантаження, робоча поза. 

Сукупний вплив шкідливих факторів визначено величиною показника 

 


n

i
iN mNПР

1

100 ,            (2) 

де N - середнє число працівників за визначеними в галузях професіям; m - коефіцієнт, який ви-
значається за величиною перевищення над гранично допустимими шкідливими факторами згі-
дно з гігієнічною класифікацією  

m=2 k-1            (3) 
де к=1,2,3,4,5 - ступінь шкідливості; n - кількість найбільш шкідливих факторів (ступінь шкід-
ливості вищою за 1), які враховуються при оцінці сукупного впливу шкідливих факторів. 

Під час визначення коефіцієнту m враховувалась накопичуюча дія окремих факторів у  часі 
та посилююча дія при їх сумісному впливі (табл. 2).  

Аналіз даних по показнику ПРN≥50 показує, що до найбільш масових професій із шкідли-
вими умовами праці  відносяться бурильники шпурів,  електрослюсарі,  кріпильники та прохід-
ники; машиністи бульдозерів та електровозів, машиністи млинів, слюсарі з ремонту металевого 
обладнання. 

Таблиця 2 
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Значення коефіцієнту т у відповідності до перевищення параметрів виробничого середовища  
над встановленими нормами 

 
 

Фактори виробничого середовища  Ступінь шкідливості 

  1  2  4  3  5 
  коефіцієнт т 
  1  2  4  8  16 
1  2  3  4  5  6 

Речовини хімічного походження та речовини і аерозолі переважно фіброгенної дії 

Речовини, переважно фіброгенної дії, разів  1,2-2,0  2,1-5,0  5,1-10,0  >10,0   

Шум, вібрація, інфразвук та ультразвук 

Шум. Рівні звуку, дБА рівень звуку, дБА; еквівалентний 
рівень звуку, ДБАекв. 

до дБА (включно) 

  85  95  105  115  >115 

Рівень звукового тиску у будь-якій октавній смузі,  
постійний шум, дБ 

 
>135 

Вібрація локальна, еквівалентний коригований рівень, дБVк 
перевищення ГДР до дБVк разів (включно) 

3/1,4  6/2  9/2,8  12/4  >12/4 

Вібрація  загальна,  еквівалентний  коригований  рівень     
віброшвидкості (віброприскорення)  6/2  12/4  18/6  24/8  >24/8 

  перевищення разів до (включно) 

Вібрація імпульсна, сумарна кількість імпульсів    1,3  2,0  3,2  5,0  >5 

  перевищення ГДР, дБ до (включно) 

Інфразвук, рівень інфразвукових коливань  5  10  15  20  >20 

  перевищення ГДР, дБ до (включно) 

Ультразвук контактний: 
пікові рівні віброшвидкості в октавних смугах частот, дБ 

5  10  15  20  >20 

Мікроклімат у виробничих приміщеннях і відкритих територіях у теплу пору року 

Температура повітря, °С   перевищення, °С 

  на 0,1-0,3  на 3,1-6,0  на 6,1-9,0  на 9,1-12,0  - 

Швидкість руху повітря, м/с   перевищення ГДР, разів 

  до 3  > 3  -  -  - 

Відносна вологість повітря, %  перевищення, % 

  до 25  >25  -  -  - 

Теплове випромінювання, Вт/м2  перевищення, Вт/м2 

  до 140  1501-2000 2001-2500 2501-3500  >3500 
 

Для випадку оцінки сукупного ризику шкідливої дії виробничих факторів на бурильників 
шпурів та прохідників з урахуванням розрахунків із виразів (2) та (3) та даними табл. 2 маємо 
дані для n=300 (бурильники): mi=29; ПР1-0,29; ПРN=87; для n=500 (прохідники): 

mi=34;  ПР1=0,33;  ПРn=170. 
Аналіз даних показує, що сукупний вплив шкідливих факторів на ці дві професії більш ніж 

у 3 рази перевищує шкідливий вплив виробничих факторів на всі інші професії, які задіяні при 
підземному видобутку залізних руд. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. Дані про використання імовірнісних по-
казників виникнення захворюваності при дії шкідливих виробничих факторів з урахуванням їх 
інтенсивності  та часу дії,  а також врахування комплексної та накопичуючої шкідливої дії до-
зволяють отримати більш об’єктивні та обґрунтовані показники впливу на працівників та роз-
робки даних для запобігання їх захворювань.  

Подальші дослідження необхідно проводити з метою отримання  імовірних показників за-
хворюваності від дії фіброгенного пилу та різного типу шкідливих випромінювань. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТА И СТАЖА РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ  
КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МАШИН 
 

Установлены закономерности изменения значений скорости движения с грузом и удельного расхода топлива от 
возраста и стажа работы операторов карьерных автосамосвалов на трасах различной длины. 

 

Анализ состояния вопроса.  Карьерные  автосамосвалы  занимают  одно  из  основных  мест  в 
линейке  транспортных  машин  карьеров.  Современные  условия  развития  технологического 
автомобильного  транспорта  на  карьерах  стран  СНГ  характеризуется  постоянным  обновлением 
подвижного  состава,  преимущественно  производства  ОАО  Белорусский  автомобильный  завод 
«БелАЗ».  От  эффективной  работы  карьерных  автосамосвалов  зависят  все  основные  показатели 
работы  горнодобывающего  предприятия.  Вместе  с  работой  завода-изготовителя  по  повышению 
эффективности работы машин на каждом предприятии постоянно занимаются этими вопро-сами, 
как правило, за счет различных организационных мероприятий без внесения каких-либо изменений 
в конструкцию машины или же совершенствованием технического обслуживания и ремонта [1].  

Постановка задачи исследований.  Одним  из  таких  мероприятий  может  быть 
использования  естественных  и  приобретенных  навыков  операторов  карьерных  самосвалов  по 
вождению  машин.  Как  установлено  автором  в  предыдущих  исследованиях  [3,4]  оператор 
карьерного автосамосвала оказывает влияние в среднем до 14 % на расход топлива, до 15 % на 
скорость  движения  и  до  21 %  на  производительность  транспортирования  горной  массы,  при 
этом были  зафиксированы 30 % отклонения от средних показателей. В предыдущих исследо-
ваниях  человек  представлялся  отдельным  цельным  объектом  типа  «черный  ящик»,  который 
управляет  карьерным  автосамосвалом,  в  нем  на  входе  параметры  трас  движения  и  органы 
управления  самосвалом,  а  на  выходе  -  показатели  работы  машины.  Следующий  этап 
исследований  -  определение  влияния  личностных  параметров  и  характеристик  операторов 
карьерных самосвалов на показатели работы. 

Основные результаты.  В  качестве  исходного  материала  служили  данные  системы 
контроля загрузки и расхода топлива СКЗ карьерных автосамосвалов БелАЗ-75131 работающих 
в  одном  из  крупных  карьеров.  Всего  было  проанализировано  5618  ездок  17 карьерных 
самосвалов БелАЗ-75131 на протяжении 30 дней работы в 3 смены по 8 часов.  

Параметрами, которые характеризуют мастерство управления машинами приняты скорость 
движения  как  показатель  производительности  работы  и  удельный  расход  топлива,  как 
показатель эффективного использования технических возможностей машины. 

Усредненные  показатели  работы  по  карьеру  в  целом  характеризуются  следующими 
показателями: масса перевозимого груза от 55 до 147 (среднее 114,9) т, расстояние от 1,87 до 
3,36 (2,89) км, подъем вверх на 90 м и спуск вниз на 30 м (средний подъем 41,3 м), скорость от 
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3,36 до 22,58 (14,55) км, удельный расход топлива от 30,0 до 149,4 (71,27) г/(т·км). 
В  исследуемой  выборке  5618  ездок,  из  общего  числа  21489  за  месяц  работы  представлен  31 

оператор (около 30 % от общего числа) в возрасте от 28 до 56 лет при среднем 42 года, общий их стаж 
работы от 7 до 38 лет, при стаже работы на карьерных автосамосвалах от 7 до 32 лет. Таким образом, 
можно утверждать, что в выборку попали операторы, имеющие необходимые навыки в работе и опыт 
управления  машинами  в  карьерных  условиях,  отсутствуют  случайные  лица,  которые  могли  бы 
изменить  показатели  в  ту  или  иную  сторону.  В  целом  по  выборке  скорость  движения  машин 
изменялась  от  11,72  до  16,58  (средняя  14,51) км/ч,  удельный  расход  топлива  от  61,60  до  84,86 
(средний 71,68) г/(т·км), что соответствует средним показателям по карьеру.  

Анализ изменения средних значений по карьеру скорости движения с грузом и удельного 
расхода  топлива  от  возраста,  общего  водительского  стажа  и  стажа  работы  на  карьерных 
самосвалах  (рис. 1) показывает, что увеличение параметра по оси Х приводит к уменьшению 
параметров по оси Y, это подтверждают и полученные линии тренда (закономерности).  

 

Рис. 1. Закономерности изменения средних значений по карьеру скорости движения с грузом 
и удельного расхода топлива от возраста, общего водительского стажа и стажа работы на карьерных самосвалах 

 

Закономерности изменения скорости описываются линейными зависимостями: 

от возраста:Vcp = 15,13-0,014t; 

от общего водительского стажа: Vcp = 14,85-0,016t; 

от стажа работы на карьерных самосвалах: Vcp = 14,63-0,007t, 

где t - количество лет 

Закономерности  изменения  удельного  расхода  топлива  описываются  так  же  линейными 

зависимостями: 

от возраста: Qcp=77,44-0,137t; 

от общего водительского стажа: Qcp=74,62-0,143t; 

от стажа работы на карьерных самосвалах: Qcp=75,14-0,207t. 

Описание  результатов  более  сложными  нелинейными  функциями  не  позволяет  повысить 

точность полученных результатов, а только затрудняет понимание общих тенденций. 

Общее  снижение  показателей  находится  в  пределах  3-5 %,  как  по  скорости,  так  и  по 

удельному расходу топлива. 

В  отличие  от  средних  показателей  по  карьеру  по  отдельным  трассам  характер 

закономерностей другой и зависит в первую очередь от длины трасы. 

Анализ результатов 458 ездок по самой короткой и самой пологой трассе карьера, длиной 

1,87 км,  показал  среднюю  скорость  -  11,36 км/ч,  что  на  21,7 %  ниже  средней  по  карьеру  и 

средний удельный расход топлива 77,21 г/(т·км), что на 7,7 % выше среднего по карьеру. 

Установлено  (рис. 2),  что  влияние  возраста  и  стажа  работы  на  скорость  движения  на 

короткой трассе практически отсутствует.  

В  то  же  время  явно  наблюдается  рост  удельного  расхода  топлива  при  увеличении 

количества  лет,  как  оператора,  так  и  его  стажа  работы,  различие  между  минимальными  и 

максимальными значениями достигают 12-15 %. 
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Рис. 2.  Закономерности  изменения 
скорости  движения  с  грузом  и  удельного 
расхода  топлива  от  возраста,  общего 
водительского  стажа  и  стажа  работы  на 
карьерных самосвалах на трассе минимальной 
длины 

 

Анализ  870 ездок,  по  наиболее 
загруженной  трассе  карьера,  длиной 
2,63 км,  соответствует  средней  длине 
ездки  с  грузом  по  карьеру,  показал 

среднюю  скорость  12,78 км/ч,  что  на  12,0 %  ниже  средней  по  карьеру  и  средний  удельный 
расход топлива 80,60 г/(т·км)  - на 12,4 % выше, чем по карьеру. Как и на предыдущей трассе 
установлено  (рис. 3),  что  скорость  и  расход  топлива  не  изменяется  в  зависимости  от  стажа 
работы.  

Рис. 3. Закономерности  изменения 
скорости  движения  с  грузом  и  удельного 
расхода  топлива  от  возраста,  общего 
водительского  стажа  и  стажа  работы  на 
карьерных  самосвалах  на  максимально 
загруженной трасе 

 

Возраст  оператора  негативно 
сказывается  на  расходе  топлива  и 
практически  не  влияет  на  расход 
топлива.  Данные  результаты  можно 
объяснить  тем,  что  на  этой  трассе 
каждый  из  операторов  выполнил 
максимальное  количество  ездок  и  до 
автоматизма  отработал  рациональные 

приемы вождения. 
Анализ  528 ездок,  по  самой  длинной  трассе  карьера  длиной  3,36 км,  показал  среднюю 

скорость 15,45 км/ч, что на 6,5 % ниже средней по карьеру и средний удельный расход топлива 
59,88 г/(т·км) - на 16,5 % ниже, чем по карьеру. 

Рис. 4.  Закономерности  изменения 
скорости  движения  с  грузом  и 
удельного расхода топлива от возраста,  
общего  водительского  стажа  и  стажа 
работы  на  карьерных  самосвалах  на 
трасе максимальной длины 

 
Установлено  (рис. 4), 

незначительное  снижение 
скорости движения от возраста и 
стажа  работы  и  практически 

20 % снижение расхода топлива с увеличением как возраста, так и стажа работы операторов.  
Полученные  результаты  в  основном  логичны  и  отображают  естественное  повышение 

мастерства вождения по мере увеличения опыта работы 
Выводы и рекомендации. Установлено, что возраст и стаж работы операторов влияет на 

показатели  эффективности  эксплуатации  карьерных  самосвалов.  Учет  стажа  работы  может 
позволить  снизить  расход  топлива  или(и)  увеличить  производительность  труда  операторов 
карьерных  автосамосвалов  путем  перераспределения  операторов  по  трассам  движения. 
Диспетчерская  служба  при  задании  руководства  по  снижению  расхода  топлива  направляет 
более опытных операторов на длинные трасы (чем больше стаж работы, тем на более длинную 
трасу  направляют  оператора),  при  задании  повысить  производительность  труда  -  менее 
опытных на более длинные трассы. 

Оценка  перераспределения  выполненная  по  всем  трассам  карьера  показала  возможность 
без  финансовых  затрат  на  4-5 %,  в  среднем  по  карьеру,  снизить  расход  топлива  и  на  2-3 % 
повысить производительность труда за счет увеличения скорости движения. 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
С ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫМ БЕТОННЫМ ЯДРОМ 
 

В статье приведены варианты конструктивных решений строительных конструкций с использованием центри-
фугированных трубобетонных элементов. Приведены проектные решения несущих конструкций из центрифугиро-
ванных трубобетонных элементов, как для гражданских, так и для промышленных зданий. Показаны варианты ис-
полнения колонн и стропильных ферм промышленных зданий из центрифугированных трубобетонных элементов. 
 

Постановка проблемы. Распространение  в  практике  строительства  получает 
центрифугированный  железобетон.  Известно,  что  элементы  из  центрифугированного 
трубобетона обладают всеми преимуществами, свойственными как обычному трубобетону, так 
и центрифугированному железобетону, и они могут применяться для тех же целей.  

Несмотря на  то, что конструкции с использованием центрифугированных трубобетонных 
элементов  находят  применение  как  в  промышленном  так  и  в  гражданском  строительстве  на 
данный момент не разработаны типовые конструктивные узлы стыковки конструктивных дета-
лей в одну конструкцию.  

Анализ последних исследований показывает все более широкое использование трубобе-
тонных элементов в различных областях строительства. Так разработано достаточно большое 
количество различных строительных конструкций для промышленных зданий с использовани-
ем трубобетонных элементов [1-3].  

Формулировка целей статьи. Осуществить опытное проектирование некоторых типов не-
сущих строительных конструкций из центрифугированного трубобетона. Показать возможные 
варианты исполнения характерных стыков строительных конструкций и отдельных конструк-
ций в целом. 

В  соответствии  с  договором  о  сотрудничестве  с  ВНЭКТИ  (Москва),  ведущей  в  бывшем 
СССР организацией по исследованию, проектированию и строительству зданий и сооружений 
методом  подъема  этажей,  было  разработано  и  принято  активное  участие  в  проектировании 
несущих  трубобетонных  колонн  с  многослойным  ядром  для  16-этажного  120-квартирного 
жилого дома типа "крест", возводимого методом подъема этажей.  

Основными несущими конструкциями здания являются колонны, воспринимающие верти-
кальные и горизонтальные нагрузки. Часть вертикальных нагрузок воспринимает ядро жестко-
сти  -  ствол  лестнично-лифтовой  шахты,  который  обеспечивает  пространственную  жесткость 
здания в целом.  

Несущие  колонны  состоят  из  пяти  ярусов  и  имеют  одинаковый  диаметр  de=402  мм  при 
толщине стенки трубы ts=6 мм. При этом колонна первого яруса, имеющая высоту 16,22 м, вы-
полнена их центрифугированного трубобетона с заполненной бетоном полостью. Бетонное яд-
ро комплексного сечения из бетона класса по прочности на сжатие В25 (рис. 1).  

Трубобетонные  колонны  четырех  верхних  ярусов  выполнены  без  заполнения  полости,  при 
этом в колоннах последнего яруса использован бетон класса по прочности на сжатие В20. Высота 
колонн второго, третьего и четвертого ярусов по 8,85 м. Высота колонн пятого яруса - 6,87 м.  

Применительно к  зданиям, возводимым методом подъема этажей, разработан узел опира-
ния перекрытия на трубобетонную колонну. Сопряжения колонн между собой, база и оголовок 
выполнены по аналогии выполнения подобных элементов из стальных труб без заполнения.  

                                           
© Ефименко В.И., 2013 
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Рис. 1. Трубобетонная  колонна  жилого  дома,  возводимого  методом 
подъема этажей: 1 - стержень колонны; 2 - оголовок; 3 – опорные консоли; 4 
- база; 5 - стальная труба; 6 - центрифугированное бетонное ядро; 7 - бетон 
заполнения полости ядра 

 

В  целом  использование  трубобетонных  колонн  по  сравне-
нию  с  железобетонными  позволяет  экономить  полезную  пло-
щадь помещений здания. Трубобетонные колонны имеют эсте-
тичный  внешний  вид  и  хорошо  вписываются  в  оригинальное 
объемно-планировочное решение жилого дома.  

Трубобетонные несущие конструкции с ядром из фибробе-
тона  запроектированы  для  цеха  электролиза  меди.  Проект  вы-
полнен  в  соответствии  с  договором  о  содружестве  с  ЦНИИ-
Промзданий.  

Здание  цеха  электролиза  меди  представляет  собой  4-
пролетный отдельно стоящий производственный корпус размерами в плане 156121 м. В цехе 
электролиза меди нет мостовых кранов. Но из-за  больших пролетов трубобетонные колонны, 
являющиеся основными несущими конструкциями пространственного каркаса здания, воспри-
нимают значительные нагрузки.  

На рис. 2 изображена одноветвевая трубобетонная колонна среднего ряда цеха. В зависи-
мости от воспринимаемой нагрузки стержни колонн запроектированы из труб с внешним диа-
метром de=720, 530, 478 мм, имеющих толщину стенки трубы соответственно - ts=10, 7 и 5 мм. 
Преимущество применения трубобетона в данном случае - это гарантированная обеспеченность 
защиты внешней поверхности металла от коррозии, так как поверхность трубобетонных колонн 
открыта  и  доступна  для  осмотра,  очистки  и  окраски.  Трубчатая  форма  поперечного  сечения 
менее  подвержена  коррозионному  воздействию  и  на  ней  меньше  скапливается  пыль.  Такие 
конструкции  могут  с  успехом  эксплуатироваться  как  в  цехах  по  производству  меди,  так  и  в 
других им подобных производствах.  

Рис. 2. Одноветвевая  трубобетонная  колонна  среднего  ряда 
производственного здания: 1  - стержень колонны; 2  - оголовок; 3  - база; 4  - 
фундамент; 5 - ось анкерных болтов 

 

Совместно с ЦНИИПромзданий в соответствии с договором о 
творческом  сотрудничестве  запроектированы  несущие  конструк-
ции из центрифугированного трубобетона для производственных 
зданий ломоперерабатывающих комплексов. Перед специалиста-
ми, проектирующими подобные объекты, всегда была сложность 
выбора  типа конструкций и особенно вида их поверхности. Эта 
причина заключается в том, что в соответствии с действующими 
нормами проектирования к несущим конструкциям, работающим 
в  условиях  ломоперерабатывающих  цехов,  предъявляются  осо-
бые  требования  по  отношению  к  сопротивлению  ударным 
нагрузкам.  

Опыт эксплуатации железобетонных конструкций, работающих в подобных условиях, пока-
зал, что в железобетонных конструкциях происходит постепенное откалывание бетонного  за-
щитного  слоя.  Неудовлетворительно  работают  в  этих  условиях  и  стальные  конструкции.  В 
процессе эксплуатации из-за постоянных ударных воздействий в элементах несущих конструк-
ций наблюдаются вмятины и загибы, приводящие, в конце концов, к потере местной устойчи-
вости элемента и потере несущей способности конструкции. Поэтому для ломоперерабатыва-
ющих комплексов вполне целесообразно применять трубобетонные колонны, в которых бетон, 
находящийся  внутри  трубы,  предохраняет  стальную  трубу  от  образования  вмятин  и  потери 
местной устойчивости.  

Поэтому для цеха по переработке лома была запроектирована двухветвевая колонна из цен-
трифугированного трубобетона. Цех представляет собой однопролетное прямоугольное в плане 
здание размером 12036 м, общей площадью 4416 м2.  

Пролет  здания  36  м,  оборудован  двумя  магнитно-грейферными  мостовыми  кранами  грузо-
подъемностью по 12,5 т. Двухветвевая трубобетонная колонна выполнена из стальных труб диа-
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метром de=325 мм и толщиной стенки трубы ts=5 мм. Толщина слоя центрифугированного бетон-
ного ядра составляет tb=80 мм (рис. 3).  

Рис. 3.  Двухветвевая  трубобетонная  колонна  одноэтажного  производ-
ственного здания 

 

Для двухпролетного производственного здания с пролетами по 
24  м  была  запроектирована  сегментная  трубобетонная  ферма  с 
верхним поясом, заполненным центрифугированным бетоном.  

Диаметр трубы верхнего пояса de=245 мм при толщине стенки 
трубы ts=7 мм. Толщина бетонного слоя центрифугированного ядра 
tb=55 мм.  

Для  заполнения  использовался  бетон  класса  по  прочности  на 
сжатие  В25.  Нижний  пояс  фермы  запроектирован  из  трубы  диа-
метром de=450 мм с толщиной стенки трубы ts=7 мм без заполнения 
бетоном.  

Трубобетонные  раскосы  и  стойки  имеют  диаметр  de=90-114 
мм при толщине стенок ts=4 мм (рис. 4).  

Статический  расчет  фермы  проведен  по  аналогии  со 
стальными  фермами.  Элементы  из  центрифугированного  трубобетона  рассчитывались  на 
центральное сжатие.  

Сопряжение элементов в узлах выполнено с помощью фасонок, приваренных к нижнему и 
верхнему поясам фермы.  

Рис. 4.  Возможные  способы  соединения  раскосов  и  стоек  с  поясами 
трубобетонной фермы: 1 – верхний пояс; 2 – нижний пояс; 3 – раскосы; 4 – 
стойка;  5  –  косынка;  6  –  упорная  косынка;  7  –  опорный  столик;  8  – 
предварительно напряженный элемент 

 

На  рис.  5  показан  один  из  возможных  вариантов  решения 
опорного  узла  центрифугированной  трубобетонной  фермы.  Ис-
пользование центрифугированного нижнего пояса дает возмож-
ность применить его предварительное напряжение.  

Предварительно  напряженным  элементом  могут  служить 
арматурные пряди или канаты, размещаемые в полости нижнего 
пояса.  

При этом усилие предварительного напряжения подбирается 
примерно равным расчетному усилию растяжения нижнего пояса.  

 

Рис. 5. Опорный узел центрифугированной трубобетонной фермы 

В  итоге  центрифугированный  нижний  пояс  фермы  в  экс-
плуатационном  состоянии  испытывает  минимальные  напряже-
ния.  

Для трубобетонных элементов с обычными вибрированны-
ми  ядрами  приварку  фасонок  и  различных  деталей  к  трубе 
можно  также  осуществлять  и  до  заполнения  трубы-оболочки 
бетоном.  Для  центрифугированного  трубобетона  эти  работы 
выполняются после бетонирования.  

Поскольку  в  процессе  центрифугирования  труба-оболочка 
трубобетонного элемента играет роль формы, а приваренные к 
ней детали мешают процессу центрифугирования, то сварочные 
работы могут проводиться только после заполнения трубы цен-

трифугированным бетоном.  
Выводы Обобщая  изложенное  можно  сказать,  что  использование  центрифугированных 

трубобетонных элементов в строительных конструкциях не сложнее  аналогичных традицион-
ных узлов и стыков железобетонных и металлических конструкций, также вполне рационально 
использование  данного  типа  конструкций  как  в  гражданском,  так  и  в  промышленном  строи-
тельстве. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛОКАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ОТ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК БУРОВОГО СТАВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
ВРАЩАТЕЛЯ СТАНКА ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ 
 

Впервые предложена система локальной защиты электропривода вращателя от динамических нагрузок опорно-
подающего узла, которая в 4-5 раз уменьшает динамические нагрузки, действующие на электропривод. 

 

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 
исследованию продольных колебаний бурового става станка СБШ-250. Обоснована и разработ-
кой  [2]  обеспечена  жесткость  дополнительного  амортизатора  продольных  колебаний  (АПК)  - 
надштангового амортизатора бурового става Cэкв= (2,9-3,4)·103 кН/м, при которой вибрация ра-
мы  станка  и  рабочего  места  машиниста  минимальна  и,  как  утверждалось  в  работе  [3],  будет 
практически равна нулю. Однако в результате наших последующих исследований установлено, 
что реально достигаемая амплитуда вибрации рамы станка А1=0,22 мм, она далека от нуля. На 
серийном станке СБШ-250 А1=0,4-0,5 мм. И главное то, чего не получили в результате  своих 
исследований  авторы  работы  [3],  что  при  такой  минимальной жесткости  подвески  вращателя 
резко возрастает амплитуда вращателя А2=42 мм вместо 5 мм на штатной подвеске. Такая ам-
плитуда  недопустима,  поскольку  при  этом  значительно  возрастут  динамические  нагрузки  на 
электропривод вращателя.   

Постановка задачи. Разработать усовершенствованную систему подвески вращателя, кото-
рая будет разделять каретки опорно-подающего узла и электродвигателя, для локальной защи-
ты электродвигателя  от вибрации и ударов, генерируемых буровым ставом. Разработать дина-
мическую и математические модели такой системы, выполнить параметрические исследования 
и обосновать ее рациональные параметры, при которых амплитуды колебаний и динамические 
нагрузки на электропривод будут минимальными.  

Изложение материала и результаты. На рис. 1 показана схема локальной системы защи-
ты  электродвигателя  1  от  вибрации  и  ударов  бурового  става  14,  где  вместо  жесткой  тяги  в 
штатном  варианте  станка  СБШ-250  установлены  упругодемпфирующие  элементы  дополни-
тельного АПК 5'.  
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     (1) 

где   kkk xiyz переменная,  характеризующая  перемещение  в  продольном  и  поперечном 

направлении ( 3,2,1k ), м;  kz ускорение перемещения, м/с2; M1,m2,m3  - массы бурового станка, 

опорно-подающего узла с буровым ставом и верхней каретки с приводом, соответственно, кг; 
c1,c2,c3,c4  -  жесткости  породы  основания,  и  упругодемпфирующих  элементов,  Н/м;  v1,v2,v3,v4  - 

                                           
 Громадский В.А., 2013 
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коэффициенты рассеивания энергии в основании и в канатах полиспастов и дополнительного 
АПК, соответственно;  - круговая частота возбуждающей силы, 1/с;  1i  - мнимая единица. 

Рис. 1.  Конструктивная  схема  системы  локальной  защиты  электропривода 
вращателя от динамических нагрузок опорно-подающего узла бурового става стан-
ка  СБШ-250:  1 - электродвигатель;  2 - редуктор;  3 -  шинно-зубчатая  муфта;  4 - 
верхняя каретка привода вращателя; 5' - упругодемпфирующий элемент, разделя-
ющий нижнюю  каретку опорно-подающего узла и  верхнюю  каретку привода; 6 - 
гидродомкраты  подачи; 7 - напорный канат; 8 - подъемный канат; 9 - неподвижные 
блоки в нижнем основании мачты; 10 - неподвижные блоки в верхней части мачты; 
11 -  подвижные блоки; 12 - напорная траверса; 13 - опорный  узел; 14 -  буровой 
став;  1- долото;  16 - регулировочные  болты;  17 -    регулировочные  муфты;  18  – 
направляющие швеллера опорного узла и каретки привода вращателя; 19 - муфта 

 
 

На  рис.  2  приведена  динамическая  модель  системы  по  схеме, 
рис. 1.  

Динамическая  модель,  рис.  2,  при  воздействии  гармонической 
силы Feit, представленной в комплексной форме, может быть опи-
сана системой дифференциальных уравнений в комплексной форме 

Комплексные амплитуды после приведения системы дифферен-
циальных  уравнений  (1)  к  системе  алгебраических  уравнений  в 
комплексной форме находятся по формулам Крамера 




 k

kA ,    ( 3,2,1k ),        (3) 

Рис. 2. Динамическая модель локальной защиты электропривода вращателя от 
динамических нагрузок опорно-подающего узла бурового става станка СБШ-250: 1 – 
буровой станок с мачтой; 2 – опорно-подающий узел буровой штанги; 3 – верхняя 
каретка  привода  вращателя  с редуктором  и  электродвигателем;  4  –  верхняя  часть 
мачты 

 

а итоговая формула для вычисления модуля амплитуд А1,А2, А3 имеет 
следующий вид 
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где действительная и мнимая части комплексных  амплитуд рассчи-
тываются по формулам  
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Принимая во внимание, что исследуются установившиеся колебания, частные решения бу-
дем отыскивать в виде 

zk=Akeit  (k=1,2,3),            (2) 

где Ak - комплексные амплитуды, м. 
В  результате  решения  системы  уравнений  (1)  получены  аналитические  зависимости  для 

расчета амплитуд колебаний А1,А2,А3, соответствующих колебаниям масс M1,m2,m3 модели. 
При разработке системы локальной защиты от динамических нагрузок  бурового става двига-

теля вращателя станка шарошечного бурения и соответственно ее динамической модели мы ориен-
тировались на то, что жесткости верхних и нижних полиспастов с2 и с4 и жесткость породы под го-
ризонтирующими домкратами с1 масса бурового станка вместе с мачтой М1, а также динамические 
коэффициенты рассеивания энергии в канатах νi такие же, как и в работах [1,4]. Они определяются 
параметрами серийного станка СБШ-250 и принятыми параметрами породы, на которую опирается 
станок при работе. Таким образом, в данном исследовании нас интересует жесткость с3 и коэффи-
циент динамического рассеивания энергии ν3 дополнительного АПК, при которых вибрация элек-
тродвигателя 1 с редуктором 2 и кареткой 4 будет минимальна.  
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На рис. 3. Показано влияние жесткости с3 на амплитуды колебаний А1,А2,А3. 

 
 

Рис. 3. Влияние жесткости с3 на амплитуды колебаний А1,А2,А3 при величине демпфирования ν3=0,3  
и массе m2=2628 кг: с3(кН/м) 1 – 300; 2 – 600; 3 – 1200; 4 – 2400; 5 – 4800 

 

Из рис. 3 видно, что при минимальной жесткости с3=300 кН/м амплитуды колебаний А1,А2 
имеют максимальные значения соответственно 0,4 и 5,7 мм, а амплитуда А3 - минимальную ве-
личину 1 мм. Из данного рисунка видно также, что амплитуды А1 и А2 на каждый шаг увеличе-
ния жесткости с3 уменьшаются от 0,4 до 0,32 мм и от 5,8 до 5мм соответственно. При этолм 
амплитуды  А3  с  каждым  шагом  уменьшения  жесткости  с3  от  4800  (спектр  5)  до  300  кН/м 
(спектр  1)  уменьшаются  с  2,4  до  0,99  мм.  Это  позволяет  снизить  динамические  нагрузки  на 
электропривод вращателя в 2,5-5 раз по сравнению со штатным вариантом станка СБШ-250, а 
это уже существенно. Таким образом, из данных результатов видно, что предложенное техни-
ческое решение системы раздельного гашения динамических нагрузок опорно-подающего узла 
и  электропривода, рис. 1,  оправдывает  свое назначение. Рациональная величина жесткости с3 
должна быть в пределах 300-1200 кН/м, при которой амплитуда А3 верхней каретки с электро-
приводом будет не больше 1-1,4 мм. 

На  рис.  4  приведено  влияние  демпфирования  на  амплитуды  А1,А2,А3.  При  исследованиях 
задавались величины: ν3=0,3; ν3=0,5; ν3=0,7 и ν3=0,9. Однако для наглядности в качестве иллю-
страций  приводим  только  минимальное  и  максимальное  значения  демпфирования  ν3=0,3  и 
ν3=0,9.  Из  данного  рисунка  видно,  что  при  жесткости  с3  -  300  кН/м  величина  дампирования 
практически не влияет на амплитуду колебаний всего бурового станка А1. При жесткости с3  -
1200 кН/м увеличение демпфирования до ν3=0,9 незначительно уменьшает на 2% амплитуду А1 
от  0,38  до  0,37  мм.  Аналогичная  картина  наблюдается  и  для  амплитуды  колебаний  опорно-
подающего узла А2, которая при жесткости с3 - 300 кН/м практически одинакова 0,57 мм, а при 
жесткости с3 - 1200 кН/м незначительно уменьшается на 5 % от 0,55 мм до 0,53 мм. Кроме того 
из полученных данных видно, что величина жесткости в пределах 300-1200 кН/м также мало 
влияет на амплитуды колебаний А1 и А2.  

 
Рис. 4. Влияние демпфирования ν3 на амплитуды колебаний А1,А2,А3 при величине m2=2628 кг; 

жесткостях с3 - 300 и 1200 (кН/м), ν3=0,3 и ν3=0,9 
 

Амплитуды колебаний А3 верхней каретки с электродвигателем более значительно изменя-
ются при увеличении демпфирования. Так, например, при жесткости с3 - 1200 кН/м они макси-
мальны  и  при  увеличении  демпфирования  от  ν3=0,3  до  ν3=0,9  амплитуда А3  уменьшается  на 
17% от 1,4 мм до 1,2 мм. При величине жесткости с3 - 1200 кН/м амплитуды А3 минимальны и 
при увеличении коэффициента динамического рассеивания энергии ν3 от 0,3 до 0,9 они умень-
шаются на 7% от 1,05 мм до 0,98 мм.  

Следует отметить, что максимальные величины демпфирования ν3=0,9 могут быть реализо-
ваны только с применением специальных демпфирующих систем, например,  гидравлических, 
электрических  или  комбинированных.  Применение  таких  систем  значительно  усложнит  кон-
струкцию и надежность работы. Поэтому будем ориентироваться на выбранные тросовые кас-
сеты, которые обеспечивают ν3=0,3-0,5 и минимальные амплитуды А3≈1-1,4 мм.   
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Теперь  рассмотрим,  как  влияют  провисшие,  предварительно  не  натянутые  верхние  подъ-
емные канаты (нулевая жесткость с4=0) на амплитуды колебаний А1,А2,А3, рис. 5. Из рис. 5 вид-
но, что в этом случае по сравнению с рис. 1-4 и распределением амплитуд от минимальных до 
максимальных происходит инверсия этих распределений. 

 
Рис. 5. Влияние нулевой жесткости с4=0 на амплитуды колебаний А1,А2,А3 при величине демпфирования ν3=0,5, 

массе m2=2628 кг и различных жесткостях с3 (кН/м): 1 - 300; 2 - 600; 3 - 1200; 4 - 2400; 5 - 4800 
 

При минимальной жесткости с3=300 кН/м амплитуды колебаний А1,А2 имеют минимальные 
значения соответственно 0,32 и 4,8 мм по сравнению с предварительно натянутыми канатами, 
рис. 3, когда А1= 0,4, а А2=5,7 мм. Амплитуда же А3 наоборот стала максимальной 6 мм по срав-
нению с предвари- тельно натянутыми канатами 1 мм, т.е. возросла в 6 раз и при этом не вы-
полняется  основное  назначение  предлагаемой  системы  локальной  защиты  электропривода 
вращателя от динамических нагрузок опорно-подающего узла бурового става станка СБШ-250.  

Поскольку  амплитуда  колебаний  А3  с  провисшими  верхними  канатами  возрастает  до  5-6 
мм, см. рис. 5, по сравнению с 1-2,4 мм, см. рис. 3, и вместо уменьшения динамических нагру-
зок электропривода будет происходить значительное в 2,5-5 раз их увеличение! Такой вариант 
параметров подвески вращателя не приемлем и в дальнейших исследованиях исключаем этот 
вариант. А при разработке системы локальной защиты электропривода вращателя от динамиче-
ских нагрузок опорно-подающего узла в сопроводительной документации по условиям эксплу-
атации  необходимо  предусмотреть  обязательный  пункт  о  контроле  предварительного  натяжения 
верхних канатов подъема вращателя.  

Выводы, задачи дальнейших исследований. Впервые предложена система локальной защиты 
электропривода вращателя от  динамических  нагрузок опорно-подающего  узла  (дальше  просто  Си-
стема) путем разделения упругодемпфирующим элементом  опорно-подающего узла и верхней ка-
ретки  привода  вращателя  бурового  станка  шарошечного  бурения  с  канатно-полиспастным  враща-
тельно-подающим механизмом.  

Выполненными  теоретическими  исследованиями  установлено,  что  Система  позволяет  умень-
шить амплитуду колебаний верхней каретки привода вращателя и соответственно электропривода до 
1-1,4 мм по сравнению со штатным вариантом 5-6 мм станка СБШ-250, т.е. в 4-5 раз. На такую же 
величину уменьшаются динамические нагрузки, действующие на электропривод, при этом амплиту-
ды колебаний опорно-подающего узла и всего станка практически не изменяются по сравнению со 
штатным вариантом подвески вращателя. 

Задачами дальнейших исследований являются разработка конструкции Системы в привязке к 
реальному  типоразмеру  станка  шарошечного  бурения  с  канатно-полиспастным  вращательно-
подающим  механизмом,  изготовить  экспериментальный образец.  Провести его промышленные ис-
пытания и исследования для проверки и уточнения результатов теоретических исследований, а также 
работоспособности.   
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Д.И. ПАРАНЮК., аспирант, ГВУЗ «Криворожский национальный университет» 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ  
НА БАЗЕ МОДЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Рассмотрены вопросы формирования управляющих воздействий в САУ процессом бурения с использованием 
данных о буримой среде на основе идентификации её геологической структуры 

 

Актуальность проблемы и ее связь с научными и практическими задачами.  В 
технологии  открытых  горных  работ  бурение  разведывательных  скважин  является  одним  из 
основных,  весьма  трудоемких  и  дорогостоящих  процессов,  так  как  этот  процесс  протекает  в 
породном массиве с меняющимися физико-механическими свойствами.  

В  настоящее  время  бурение  скважин  в  основном  производится  по  режимно-
технологическим  картам  (РТК).  Выбор  параметров  режимов  бурения  в  проекте  и  РТК 
обусловлен  предыдущим  опытом  бурения,  известной  статистикой,  нормами  и  правилами 
проводки  скважин,  которые  не  являются  оптимальными  для  управления  процессом.  Кроме 
того, применение РТК не позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации в забое, и 
результаты бурения зависят только от производственного опыта бурильщика. 

Нередко параметры бурения, назначаемые машинистом БС, оказываются ошибочными, что 
приводит  к  поломке  долота,  которое  не  подлежит  ремонту  и  восстановлению.  При  бурении 
разведывательных  скважин  необходимо  назначать  такие  параметры  управления  буровым 
станком,  при  которых  полностью  используются  его  ресурсные  возможности.  В  связи  с  этим 
разработка  моделей  и  алгоритмов  энергоэффективного  оптимального  управления  процессом 
бурения на базе модели геологической структуры является актуальной научной задачей.  

Анализ исследований и публикаций. Отечественные  информационно-измерительные 
системы  (ИИС)  контроля  и  управления  процессом  бурения  ("Леуза  1,2",  "Узбекистан  2", 
"Уралмаш  125А+САОБ",  "Зоя  1,2"  и  др.)  проводят  оптимизацию  процесса  только  по  одному 
параметру  -  осевой  нагрузке  на  долото  для  каждого  интервала  бурения  из  проекта,  причём 
определяется не точное значение, а оптимальный интервал изменения осевой нагрузки [1]. 

Зарубежные  ИИС  (CDC,  DAT  и  др.)  рассчитывают  по  математической  модели  два 
оптимальных  параметра  -  осевую  нагрузку  и  скорость  вращения  долота,  смена  породы 
учитывается  в  модели  изменением  параметрических  коэффициентов  модели  для  каждой 
проектной  пачки  пород,  т.е.  оперативная  адаптация  модели  к  ситуации  на  забое  не 
производится [2]. 

Применение автоматизированной системы оперативного управления буровой установкой с 
учетом  данных  о  буримой  среде,  непрерывно  подстраивающейся  к  ситуации  на  забое, 
позволяет  исключить  эти  и  другие  недостатки  и  существенно  повысить  экономическую 
эффективность и скорость проходки породы. 

Постановка задачи. Целью  работы  является  разработка  моделей  и  алгоритмов 
энергоэффективного  оптимального  управления  процессом  бурения  на  базе  модели 
геологической структуры. 

Изложение основных материалов статьи и результаты.  Выполненное  исследование 
включает сбор и анализ данных с целью построения имитационной модели процесса бурения для 
тестирования различных методик управления буровой установкой [3,4].  

Моделирование  процесса  бурения  производилось  в  пакете  MatLab  R2012b  (8.00)  в 
соответствии с методикой, предложенной в работе [4]. 

В  качестве  входных  параметров  модели  процесса  бурения  были  выбраны:  D  -  начальная 
глубина;  N  -  скорость  вращения  долота,  которая  задается  машинистом  буровой  установки;  W  - 
осевая нагрузка на долото, является регулируемым параметром.  

Осевая  нагрузка  на  долото  определяет  механическую  скорость  бурения:  чем  выше  нагрузка, 
тем  выше  скорость  бурения.  Влияние  осевой  нагрузки  на  долото  в  различных  горных  породах 
проявляется  по-разному.  Общим  является  увеличение  скорости  бурения  при  повышении  осевой 
нагрузки.  В  твердых  и  крепких  породах  увеличение  осевой  нагрузки  будет  лимитироваться 
прочностью самого долота, его вооружения, а  также бурового вала. В трещиноватых породах во 
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избежание  заклинивания и поломки долота осевую нагрузку снижают. При выборе оптимальных 
параметров осевой нагрузки необходимо учитывать свойства буримой среды. 

Структурная схема модели содержит следующие основные блоки, рис. 1: 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема модели процесса бурения 
 

В  блоке  динамики  роторного  привода  и  механизма  подачи  долота  содержатся 
передаточные функции приводов. 

В блоке стратиграфии сопоставляется значение глубины с данными модели геологической 
структуры [5] для определения текущего типа породы. 

В блоке глубины проходки вычисляется скорость бурения на основе входных параметров 
(W и N) и текущего типа породы 

В блоке роторного давления вычисляется роторное давление на основе скорости вращения 
и текущего колебания давления 

Управление осуществляется двумя параметрами [3,4]:  
1.  Проходка  за  один  оборот  по  отношению  к  заданному  значению  путем  регулировки 

осевой нагрузки на долото  
R/N, 

где R - скорость бурения; N - механическая скорость проходки. 
2.  Роторное  давление  Prot  (эквивалентно  крутящему  моменту).  При  контроле  этого 

параметра  необходимо  поддерживать  значение  крутящего  момента  ниже  определенного 
предела  путем  регулировки  осевой  нагрузки  на  долото.  Чем  выше  крепость  породы,  тем 
роторное давление будет больше и наоборот.  

Целью этого управления является максимизация скорости бурения при заданном значении 
скорости вращения и текущем значении Prot. 

Эти  два  принципа  управления  схожи  в  том,  что оперируют  одной  и  той же  величиной  F 
(осевая  нагрузка  на  долото),  но,  тем  не  менее,  они  управляют  двумя  разными  процессами. 
Исходя из этого, предлагается использовать систему автоматического управления с переменной 
структурой,  в  которой  выбор  управления  осуществляется  исходя  из  текущих  условий 
эксплуатации. 

По умолчанию выполняется управление проходкой за один оборот. Если в определенный 
момент  времени  значение  роторного  давления  выходит  за  пределы  нормы,  то  система 
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«переключается» на управление роторным давлением до того времени, пока значение проходки 
за оборот находится в пределах нормы.   

Ниже  представлен  упрощенный  псевдо-код  алгоритма  перехода  от  одной  структуры  к 
другой: 

  

 
Рис. 3. Структурная схема САУ с переменной структурой 

 
 

В системе используется так называемый скоростной алгоритм управления, где производная 
управляющего воздействия применяется к выходной величине y, а не к ошибке е.  
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Рис. 4. Структурная схема модифицированного ПИ-регулятора 

 
 

При моделировании процесса бурения были использованы следующие значения 
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Коэффициенты передачи для ПИ-регулятора роторного давления 

Кр=0,5    К1=2,5    Кv=0. 

Коэффициенты передачи для ПИ-регулятора проходки за один оборот 

Кр=400   К1=5000    Кv=100. 

Результаты моделирования представлены на рис. 5-8.  

 
Рис. 2. Упрощенный алгоритм 
перехода между структурами 
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Рис. 5. Осевая нагрузка на долото 

 
Рис. 6. Роторное давление 

 

 
 

Рис. 7. Проходка за один оборот 
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Рис. 8. Скорость бурения 

Выводы. Результаты  выполненных  исследований  свидетельствуют  о  том,  что 
модифицированный  ПИ-регулятор  успешно  справляется  с  поставленной  задачей.  Его 
преимуществом  перед  стандартным  ПИД-регулятором  является  лучшее  быстродействие  и 
помехоустойчивость.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОНУСНОЇ ДРОБАРКИ  
З УРАХУВАННЯМ РОЗДІЛЕННЯ КАМЕРИ ДРОБЛЕННЯ НА ЗОНИ 

 

Розроблено математичну модель конусної дробарки з розділенням камери дроблення на зони, яка враховує фі-
зико-механічні властивості руди і енергетичні характеристики технологічного процесу. 
 

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Агрегати, що входять в 
технологічний потік процесів рудопідготовки виконують функції переробки матеріалу, що по-
ступає в головні механізми, транспортування готової продукції і складування її у бункерах. Ви-
користання  короткоконусних  дробарок  дрібного  дроблення  з  пологим  конусом  на  кінцевих 
стадіях технологічного процесу отримало достатньо широке розповсюдження. Відмінність да-
ного  типу  дробарок  обумовлюється  формою  дробильного  конусу,  збільшеною  паралельною 
зоною і зменшеним розміром вихідної щілини [1]. 

Для  ефективного  керування  рудопідготовкою  потрібно  детально  розглядати  процеси,  що 
відбуваються у дробарках. Складність виконання промислових випробувань на реальних уста-
новках  обумовлює  необхідність  розробки  адекватних  математичних  моделей  технологічних 
агрегатів для дослідження режимів їх роботи. 

                                           
 Михайленко О.Ю., 2013 
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Аналіз досліджень і публікацій. При математичному описі процесів дроблення часто ви-
користовується підхід заснований на матричному аналізі, вперше запропонований в роботі [2], 
який  став  класичним  методом  аналізу  операцій  зменшення  крупності  кускового  матеріалу. 
Відповідно  до  нього  матеріал,  що  потрапляє  у  камеру  дроблення  може  або  переміщуватися 
вниз,  або  відбиратися  для  руйнування.  Модель  відображає  взаємозв’язок  між  живленням  і 
вихідною продуктивністю. При цьому руда розподіляється за класами крупності. 

Спираючись на матричну модель у дослідженні [3] по аналогії з термодинамічними проце-
сами було представлено рівняння в частинних похідних, яке описує матеріальний баланс у де-
якому обмеженому об’ємі конусної дробарки. В якості керуючих дій використовувалися швид-
кість  обертання  ексцентрику  і  ширина  розвантажувальної  щілини.  Розрахунки  у  пакеті 
MATLAB/Simulink показали, що при низькій швидкості модель дає не реалістичні результати – 
необмежене зростання продуктивності агрегату. 

У роботі [4] наведено математичну модель конусної дробарки з розділенням камери дроб-
лення  на  послідовні  зони.  В  моделі  було  враховано  швидкість  переміщення  руди  по  камері 
дроблення  і обмеження на місткість кожної  зони. До основних недоліків можна віднести від-
сутність опису енергетичних показників процесу дроблення і підхід до аналізу впливу фізико-
механічних  властивостей  руди  на  роботу  об’єкту  відповідно  до  якого  продуктивність  по  ма-
теріалу з різними характеристиками розглядається окремо одна від іншої. 

Постановка завдання.  Метою  роботи  є  удосконалення  математичної  моделі  конусної 
дробарки з розділенням камери дроблення на зони, яка дозволить виконати аналіз впливу фізи-
ко-механічних властивостей вхідного матеріалу на режими функціонування агрегату,  а  також 
врахувати витрати електроенергії на дроблення. 

Викладення матеріалу і результати.  Призначенням  конусної  дробарки  є  зменшення  круп-
ності кускового матеріалу до необхідного розміру. Отже головними технологічними величинами, 
що керуються є продуктивність і гранулометричний склад продукту на виході агрегату. 

Під час функціонування дробарки на неї діють не тільки головна вхідна величина - продук-
тивність по вхідному живленню і збурююча дія, що представляється сукупністю параметрів, які 
характеризують  властивості  руди  (вміст  контрольного  класу  крупності,  твердість,  тріщи-
нуватість,  вологість,  наявність  глиняних  включень  і  ін.),  але  і  інші  важливі  допоміжні  вхідні 
величини  до  яких  відносяться  ширина  розвантажувальної  щілини  і  швидкість  обертання  екс-
центрикового стакану. 

Процес  дроблення  разом  з  головними  технологічними  вихідними  величинами  характери-
зується також потужністю, що споживає електропривод агрегату, зносом футерувальних плит, 
рівнем заповнення дробарки рудою. 

Отже,  для  керування  дробаркою  і  контролю  її  роботи  є  достатньо  багато  вхідних  та 
вихідних координат. Зв'язок між ними демонструє функціональна схема агрегату (рис. 1). 

Рис. 1.  Конусна  дробарка,  як  багатомірний  і  бага-
тозв’язний об’єкт керування 

В  якості  об’єкту  дослідження  статичних 
властивостей  обираємо  універсальну  конусну 
дробарку  Sandvik  Hydrocone  H7800,  яка  вста-
новлена, як у корпусах середнього, так і дріб-
ного  дроблення  дробильної  фабрики  №2 
«НКГЗК» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».  

Вибір цього типу агрегату обумовлюється 
наявністю  пристроїв  для  автоматичного  регу-
лювання ширини розвантажувального отвору і 
швидкості обертання робочого органу. 

Відповідно  до  технологічної  інструкції  в 
агрегат  дрібного  дроблення  потрапляє  руда 

крупність якої не перевищує 75 мм. При цьому крупність продукту дроблення не повинна пере-
вищувати 14,5 %+1,2 % класу розміром більше 20 мм. 

При  використанні  матричного  підходу  до  моделювання  конусної  дробарки  матеріал,  що 
піддається дробленню може бути представлений вектором-стовпчиком М, елементи якого опи-
сують  розподіл  масової  продуктивності  руди  за  класами  крупності,  які  задаються  вектором-
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стовпчиком d. 
Для  розподілу  продукту  живлення  по  крупності  приймається  скорочене  розподілення 

Розіна-Рамлера [5], яке визначає частку руди, яка менше розміру d 
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де   0d d d     і   63 63 0 63d d d   , dо  - найбільша крупність руди у вхідному продукті, м; 

d63 - крупність на яку приходиться 63% руди від її загальної кількості, м; α - параметр. 
Щільність розподілу визначається, як p = dP / dd [3], звідки 
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На  рис.  2  наведено  характеристики  крупності  матеріалу,  що  визначаються  розподілом 
Розіна-Рамлера.  

Рис. 2. Характеристики крупності матеріалу 
 

Максимальна  крупність  складає  dо = 75 мм, 
розмір  на  який  приходиться  63%  руди  дорівнює 
d63 = 30 мм. 

Як видно з приведених залежностей параметр 
α впливає на кут нахилу кривої розподілу. 

Умовно  розділимо  камеру  дроблення  на  N 
послідовних зон, де відбувається руйнування ма-
теріалу.  Кожна  зона  характеризується  власними 
граничними  розмірами  крупності  вхідного  і 
вихідного  продукту,  тобто  в  i-ту  зону  не  може 

потрапити матеріал з класом крупності більше її вхідного розміру, а також зону не може поки-
нути руда, що не була зменшена до необхідної величини. 

Для описання процесу дроблення у статичному режимі для кожної зони приймемо за осно-
ву матричне рівняння наведено у [6] 

    ,i i i i i i i iP F B S I S M M I C                     (3) 

де Fi,Mi, і Pi - вектори розподілу за класами крупності, відповідно, мас живлення, матеріалу, що 
залишається у дробарці і продукту процесу дроблення, кг або т; Ci,Bi і Si - матриці класифікації, 
руйнування і відбору; I - одинична матриця розміру n. 

Відповідно  до  рівняння  (3),  функціонування  конусної  дробарки  складається  з  комбінації 
трьох основних операцій - відбору, руйнування і класифікації, які постійно повторюються під 
час роботи агрегату. Кожна з цих операцій може бути описана безперервною функцією або у 
матричному вигляді. 

Функція класифікація представляє частку матеріалу, який має достатньо велику крупність 
для руху вниз по камері дроблення. У матричному вигляді функція класифікації  являє собою 
діагональну матрицю 
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де сi - доля матеріалу i-го класу крупності, яка не здійснює рух по камері дроблення. 
Елементи матриці С визначаються відповідно до виразу запропонованому у [5] 
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де d1  - параметр, який визначає найменший розмір часток руди, що залишаються в зоні дроб-
лення у відкритій фазі циклу дроблення, м; d2 - параметр, що визначає найбільший розмір ча-
сток руди, які можуть рухатися вниз через зону дроблення, м; n - числовий коефіцієнт. 

Як зазначено у [5] параметри d1 і d2 пропорційні ширині розвантажувальної щілини, тому з 
урахуванням профілю камери дроблення [3] вони розраховуються за наступними формулами: 

*
1 1 2 2 0; ; ,d l d l d l l u              (6) 

де α1,α2,d* - параметри функції класифікації, u - ширина розвантажувальної щілини, l - ширина 
камери дроблення, lо - ширина камери дроблення при u = 0. 
   а      б 

  
Рис. 3. Залежність функції класифікації від розміру руди і довжини камери дроблення при а - u = 15 мм, б - u = 40 мм 

Функція руйнування демонструє долю часток матеріалу у межах розмірів D1 = (d1, d1+∆d1), 
які  входять в  інтервал часток  з розмірами між D = (d, d+∆d) після однієї  операції  руйнування 
[3]. У матричній формі матриця руйнування може бути представлена сумою двох складових [6] 

 1 21 ,B B B              (7) 

Кожна складова матриці B являє собою нижню трикутну матрицю, сума елементів кожного 
стовпця якої дорівнює одиниці 
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Елементи матриць B1 і B2 розраховуються з використанням виразу [5], який визначає долю часток 
руди розміру менше x, що отримуються в результаті руйнування одної частки матеріалу розміру y 
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де K,n1,n2 - параметри, що характеризують матеріал. 
Слід відзначити, що розрахунок елементів матриці B необхідно здійснювати з урахуванням 

міцності руди [10]. Для спрощення вважаємо, що параметри K,n1,n2 лінійно залежать від γ. 
Використовуючи формулу (9) отримуємо вираз для обчислення елементів матриці B 

   , 1, , .i j i j i jb B d d B d d          (10) 

Параметр α визначається з урахування ширини щілини дробарки [6] 
0,872 0,0045 .u              (11) 

Функція  відбору  визначає  ймовірність  руйнування  часток  окремого  класу  крупності.  У 
матричному  вигляді  матриця  відбору,  так  само  як  і  матриця  класифікації  представляється 
діагональною матрицею 
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де si - доля матеріалу i-го класу крупності, яка відбирається для руйнування. 
Для визначення складових матриці S використовується вираз запропонований у роботі [7] 

s=soda,              (13) 
де  sо,a  -  параметри.  Значення  параметру  so  залежить  від  ширини  розвантажувальної щілини  і 
профілю камери дроблення (рис. 4). 

а

 

б

 
Рис. 4. Залежність функції відбору від розміру руди і довжини камери дроблення при а - u=15 мм, б  - u=40 мм 

У  процесі  експлуатації  на  дробарку  впливають  фактори,  які  не  піддаються  контролю.  До 
них  відносять  розподіл  вхідного  матеріалу  за  крупністю,  фізико-механічні  властивості  ма-
теріалу  (міцність,  вологість)  і  ін. Так як розглядаються конусні дробарки дрібного дроблення 
припустимо,  що  розмір  матеріалу,  який  надходить  до  агрегату  має  стабільний  розподіл  по 
крупності.  Відповідно  до  результатів  дослідження  [9]  на  продуктивність  значно  впливає 
міцність продукту. Враховуючи, що у межах однієї поставки руди з кар’єру міцність усього ма-
теріалу практично однакова [1] скористаємося статичною моделлю ідеального змішування 

1,i i               (14) 

де γi-1 - міцність руди, яка надходить у зону. 
Враховуючи  велику  довжину  камери  дроблення  порівняно  з  розмірами  дробленого  ма-

теріалу, не весь продукт класифікації може покинути робочу зону. Аналіз переміщення часток 
по камері дроблення [8] показав, що під час роботи технологічного агрегату матеріал одночас-
но може падати і ковзати вниз. У роботі [4] введено поняття фактору переміщення матеріалу по 
зоні дроблення, який визначає частку матеріалу з продукту класифікації, що переміститься на 
вхід наступної зони або залишить камеру дроблення 

2 22 ,i ig L             (15) 

де  g  -  прискорення  вільного  падіння,  м/с2;  τ  -  параметр,  що  визначає  час  протягом  якого  ма-
теріал вільно падає вниз по камері дроблення, ω - швидкість обертання ексцентрику, с-1; L - до-
вжина робочої зони. 

Параметр ν виведено спираючись на припущення, що під час одного оберту ексцентрику є 
частина циклу коли матеріал затримується у зоні, а протягом часу, що залишився, вільно падає 
вниз. 

Для  розрахунку  струму,  який  споживає  електропривод  дробарки  з  урахуванням  того,  що 
загальний ефект руйнування матеріалу пов’язаний з добутком матриці Ci на вектор Mi, тому що 
він не враховує руду, яка переміщується у наступну зону або залишає камеру дроблення [6].  

Обчислення виконується за наступними виразами 
2

0 1 2 3 ,iI a a a a                 (16) 
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де ci  і mi  -  елементи головної діагоналі матриці Ci  та вектору Mi; di  і di+1  - нижній та верхній 
розмірі i-го класу крупності, м; ai - параметри, які визначаються емпірично. 

Також  слід  звернути  увагу  на  те,  що  кожна  зона  руйнування  володіє  кінцевою  ємністю, 
тобто існує максимальна маса руди Mmax i, яку зона може містити, тому необхідно відстежувати 
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умови  її  заповнення. Обмеження  за об’ємом є функцією геометричних розмірів камери дроб-
лення  і  ширини  розвантажувальної  щілини.  Відповідно  до  припущення  наведеного  у  [4]  при 
відносно постійній щільності матеріалу обмеження за об’ємом можна перевести у обмеження 
за масовою продуктивністю 
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де mi, fi і ri - елементи векторів Mi, Fi та Ri. 
У [4] запропоновано використовувати вираз для контролю заповнення відповідної зони 
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З використанням виразів (3-19) було розроблено імітаційну модель конусної дробарки у се-
редовищі  MATLAB/Simulink  (рис.  5).  Камера  дроблення  розділено  на  чотири  зони.  Загальна 
довжина камери складає 1,2 м. Кожна зона має однакову довжину, яка дорівнює 0,3 м. 

Ширина розвантажувальної щілини змінювалася з 20 до 40 мм. Швидкість обертання екс-
центрику змінювалася у межах 5÷15 об/с. Як вже зазначалося міцність руди впливає на значен-
ня  елементів  матриці  руйнування,  тому  для  спрощення  розрахунків  було  прийнято,  що  пара-
метри матриць B1 і B2 визначаються відповідно до наступних лінійних залежностей 
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Для представлення  замкнутого циклу дроблення, на виході  агрегату встановлено елемент 
Screen (рис. 5), що моделює роботу ідеального гуркоту. Весь вихідний матеріал, що перевищує 
розмір 20 мм повертається на вхід для повторного дроблення. Блок Bin через який відбувається 
живлення дробарки являє собою модель бункера з обмеженою місткістю, який повністю запов-
нюється рудою, що повинна пройти повторне руйнування  і доповнюється матеріалом, що по-
ступає на вхід з попередньої стадії з урахуванням максимального об’єму ємності. 

 
Рис. 5. Імітаційна модель замкнутого циклу дроблення 

Результати  обчислювального  експерименту  дозволили  виділити  деякі  особливості  роботи 
розробленої моделі. На рис. 6 наведено статичні характеристики конусної дробарки. Встанов-
лено, що характеристики мають один чіткий максимум в області зміни керуючих дій (табл. 1).  

Таблиця 1 
Положення оптимуму продуктивності при зміні міцності руди, швидкості обертання робочого органу 

і ширини щілини дробарки 
 

Міцність, γ 
Швидкість обертання 
ексцентрика,  [об/с] 

Ширина щілини, u [мм]  Продуктивність, [кг/с] 

5,5  9,5  24  90,71 
6  9,8  26  85,35 

6,5  9,9  25  81,06 

При цьому оптимум дрейфує при зміні міцності руди. Так при зміні γ на 16 % від 5,5 до 6,5 
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одиниць продуктивність знижується на 11 % від 90,71 до 81,06 кг/с. Слід відзначити, що змі-
щення максимуму продуктивності  відбувається вертикально,  тобто положення оптимуму  зна-
ходиться в точці з практично однаковою комбінацією вхідних дій ω і u. 

 

Рис. 6. Статичні характеристики конусної дробарки 
 

Така поведінка об’єкту обумовлюється наявністю критичної маси для агрегату після досяг-
нення якої відбувається зниження продуктивності в замкнутих циклах дроблення, що підтвер-
джують промислові випробування описані у [12] і дослідження [4]. 

Висновки.  Удосконалено  математичну  модель  конусної  дробарки  з  розділенням  камери 
дроблення на зони.  

Виконано  аналіз  впливу  фізико-механічних  властивостей  вхідного  матеріалу  на  режими 
функціонування агрегату.  

Встановлено,  що  статична  характеристика,  яка  відображає  зміну  продуктивності  техно-
логічного об’єкту при різних значеннях швидкості обертання ексцентрику і ширини розванта-
жувальної щілини, має один максимум в області зміни керуючих дій.  

При збільшенні значення міцності руди відбувається зміщення положення оптимуму вниз. 
Розроблена модель також враховує витрати електроенергії на дроблення.  
Питання пов’язані з аналізом впливу режимів роботи конусної дробарки на енергетичні ха-

рактеристики не були розглянуті у представленій роботі, а є метою подальших досліджень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОКРАЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
АГЛОМЕРАТУ ЗІ ЗБІЛЬШЕНИМ ВМІСТОМ ОКАЛИНОВМІСНОЇ СУМІШІ 
 

Експериментально обґрунтовано можливість підвищення міцності та вмісту заліза в агломераті, а також продук-
тивності аглопроцесу при спіканні  готового агломерату та рівномірно укладеної на його поверхні суміші замасленої 
окалини й сухого залізовмісного зернистого матеріалу (вороття агломерату або окатишів, шлаковий відсів). 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Темпи утворення та 
накопичення  замасленої  прокатної  окалини  на  металургійних  підприємствах  України  переви-
щують  існуючі  обсяги  її  рециклінгу.  Утилізація  окалини  вторинних  відстійників  пов'язана  з 
труднощами, зумовленими наявністю понад 10 % масел, які при використанні окалини в агло-
шихті ускладнюють її усереднення та спричиняють передчасний вихід зі строю тягодуттєвого 
устаткування аглоцехів. 

Збільшення обсягів утилізації  замасленої  окалини,  яку відносять до матеріалів  з високою 
металургійною цінністю (вміст заліза на 2-8 % вище, а вміст SіО2 в 2,5-3,0 рази нижче, ніж у 
вітчизняних  концентратах),  дозволить  заощадити  природні  ресурси,  скоротити  площі  шламо-
сховищ і зменшити ступень забруднення навколишнього середовища. Отже, дослідження з роз-
робки нових способів утилізації замасленої прокатної окалини є актуальними.  

Аналіз досліджень та публікацій.  Найбільш  поширені  способи  використання  замасленої 
окалини полягають у її введенні в агломераційну шихту, що забезпечує підвищення вмісту заліза 
в агломераті. Присутність окалини в аглошихті, по-перше, створює сприятливі умови для розвит-
ку твердофазних перетворень й утворення легкоплавких з'єднань, що забезпечує формування ос-
новної маси агломерату через рідкий і пластичний стан при порівняно низькому тепловому рівні 
процесу; по-друге, підвищує міцність агломерату на удар і стирання; по-третє, сприяє зростанню 
продуктивності аглоустановки при одночасному зниженні витрат палива [1, 2]. 

При використанні непідготовленої замасленої окалини важливою проблемою є те, що маса, яка 
виноситься з шару, що спікається, та осідає на елементах мультициклонів й лопатках роторів ексга-
устерів, повинна містити до 25 % масел. Залипання елементів мультициклона за міжремонтний пе-
ріод роботи агломашин (1,5-2,0 місяці) досягає 50% живого їх перерізу. При цьому зростає швид-
кість руху газу і знижувалася ефективність його очищення в батарейних циклонах. Збільшення вмі-
сту пилу в газі, що відходить, підсилює його абразивну дію, а нерівномірне налипання відкладень 
на лопатках призводе до дебалансу і виходу зі строю підшипників. Всі ці обставини разом зрештою 
спричиняють  передчасний  вихід  зі  строю  роторів  ексгаустерів.  Потрібно  також  відзначити,  що 
процеси дозування та змішування, а отже й усереднення, шихтових компонентів з замасленою ока-
линою ускладнюються, оскільки вона важко дезінтегрується.  

Підготовка окалини при низькотемпературному крекінгу з отриманням твердого знемасле-
ного і зневодненого продукту, а також масла для повторного застосування у прокатному виро-
бництві забезпечує ведення процесу без використання енергоносіїв зі сторони за рахунок утилі-
зації  хімічної  та  теплової  енергії  крекінг-газу,  але  вимагає  створення  нового  обладнання,  що 
пов'язано зі значними капітальними витратами. 

Попередня  підготовка  замасленої  окалини  шляхом  змішування  її  з  вапном  або  вапняним 
пилом в деякій мірі усуває відмічені вище недоліки та підвищує продуктивність аглопроцесу і 
якість агломерату, але не забезпечує повного вигорання масел й високого ступеня використан-
ня окалини в аглошихті [3,4].  

Технологія  підготовки  замасленої  прокатної  окалини  з  використанням  торфу  сприяє  де-
струкції  вуглеводів  масел,  що  приводить  до  зниження  як  самих  температур  запалення  й  за-
ймання парів масел, так  і  інтервалу між ними [5]. У той же час, аналіз роботи агломашин, що 
працюють на шихті,  яка включає суміш замасленої окалини  з  торфом,  а  також вивчення стану 
газоповітряного тракту з ексгаустером свідчать про те, що заростання трактів знижується незна-
чною мірою, 4 а відкладення пиломасленої суміші на лопатках ексгаустера майже не міняється, 
що приводить до швидкого зносу роторів.  

Отже, питання підготовки та введення замасленої окалини в аглошихту є актуальними і по-

                                           
 Саітгарєєв Л.Н., Петров А.В., Плотніков В.В., Марасанова О.В., 2013 
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требують подальшої доробки. 
Постановка завдання.  У  використовуваних  на  металургійних  комбінатах  технічних  рі-

шеннях суміші із замасленою окалиною готують і вводять до складу шихти, яка завантажується 
на агломашину, тобто на початку процесу спікання. Оскільки процес спікання ведеться зверху 
вниз і пари масла, що перегоняється, разом з повітряним потоком переміщується в нижні, хо-
лодніші, горизонти і, не встигаючи згоріти, в краплинному стані виносяться запиленим повіт-
рям (газом) і адсорбуються на лопатках ексгаустера, то спостерігаються вказані раніше негати-
вні наслідки. 

Для  усунення  можливості  абсорбування  пиломасленої  суміші  на  лопатках  ексгаустера  та 
покращення  металургійних  властивостей  агломерату  у  розроблюваних  легко  реалізовуваних 
технічних рішеннях мають бути вирішені проблеми підготовки та введення окалиновмісної су-
міші в аглопроцес. 

Викладення матеріалу та результати. Основою нового технічного рішення є зміна ком-
понентного складу суміші та місця її введення у процес спікання. 

Суміш включає замаслену окалину і сухий залізовмісний зернистий матеріал, у якості яко-
го може виступати вороття агломерату або окатишів на доменній печі, вороття агломерату на 
аглофабриці або шлаковий відсів. Така суміш при ретельному її перемішуванні має більшу си-
пкість, транспортабельність і дозуючу здатність, ніж суміш окалини з торфом. Це пояснюється 
тим, що при змішуванні тонкодисперсні вологі частинки окалини примусово запресовуються у 
зерна вороття, які мають поверхневі каверни і великі пори.  

Підготовлена суміш висотою шару 25-50 мм рівномірно розподіляється  безпосередньо на 
поверхні  готового  агломерату  в  кінцевій  стадії  його  спікання,  коли  досягається  максимальна 
температура в нижніх горизонтах шару. Після укладання суміші на отриманий шар подається 
теплоносій. При нагріві дисперсна частина окалини приплавляється до поверхні агломерату, а 
інша частина йде у вороття. При цьому підвищується загальний вміст заліза в шихті та з'явля-
ється можливість збільшити ступінь утилізації замасленої окалини. Пари масла разом з гарячим 
теплоносієм просмоктуються крізь пористий шар частково охолодженого агломерату і повніс-
тю згорають в його нижніх горизонтах, що мають температуру не менше 600 °С. Знешкоджені 
продукти  згорання  видаляються  з  газами,  що  відходять,  не  завдаючи  шкоди  тягодуттєвому 
устаткуванню. Слід зазначити, що повторний нагрів шару агломерату дозволяє підвищити його 
загальну міцність і транспортабельність.  

Для підтвердження пропонованого рішення авторами проведені дослідження на лаборатор-
ній установці (рис. 1). 

 
 

Лабораторна агломераційна установка включала таке устаткування: 
агломераційна чаша, що самоперекидається, прямокутного перерізу 0,350, 35 м, заввишки 

0,4 м, обладнана колосниковими решітками і вакуум камерою. Чаша і вакуум-камера обладнані 
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отворами з патрубками для проведення вимірів температури і газодинамічних параметрів; 
вакуум-насос РМК для створення розрідження під шаром шихти і відсмоктування газів, що 

відходять, який сполучений з вакуум-камерою металевим газопроводом великого перерізу діа-
метром 150 мм; 

змішувачі шихтових компонентів; 
устаткування КВП для вимірювання температури (термопари ППР, ХК), 6-ти точковий по-

тенціометр, витратомір для виміру кількості просмоктуваних газів, що утворюються, дифмано-
метр для виміру розрідження під шаром. 

Допоміжне устаткування: 
вагове устаткування для утворення шихти; 
сушильна шафа з виміром температури, для визначення вологості шихтових компонентів; 
установки з барабаном для визначення міцності  агломерату на удар  (фракція 5 мм)  і сти-

рання (фракція -0,5 мм); 
грохот  механічний  з  набором  сит  для  визначення  гранулометричного  складу  шихтових 

компонентів і агломерату. 
У  дослідженнях  застосовувались  матеріали,  використовувані  у  виробничих  умовах  на  аг-

лофабриках ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Характеристика початкових шихтових компо-
нентів приведена у табл. 1, вороття, що входить до складу суміші, - у табл. 2, замасленої окали-
ни - у табл. 3. 

Таблиця 1 
Хімічний склад шихтових компонентів 

 

Найменування матеріалу  Fe  FeO  Fе2O3  SiO2  CaO  MgO  Аl2O3  в,п,п,  S 
Вапняк кальцинований  0,5  0,3  0,39  0,73  54,75  0,59  0,19  42,32  0,025 
Вапняк доломитизований  0,6  0,3  0,53  1,4  43,82  8,98  0,36  43,43  0,101 

Сталеплавильний шлак збагачений  20,2  10,3  17,47  19,8  -  -  2,32  8,40  0,214 

Концентрат  65,2  28,4  61,75  8,1  0,48  0,42  0,22  -2,13  0,157 
Аглоруда  55,6  0,5  78,95  11,9  0,77  0,59  3,79  2,79  0,026 
Вороття АЦ-1  52,1  10,6  86,25  9,05  12,4  0,91  0,92  1,89  0,119 
Вороття АЦ-2  52,0  10,1  63,16  9,15  11,7  0,98  1,05  2,54  0,101 
Ракушняк  0,8  0,3  0,81  3,1  52,48  0,73  0,93  41,74  0,086 
Шлам  51,0  13,4  58,08  8,7  8,2  1,44  0,66  7,59  0,202 

 

Таблиця 2 
Характеристика вороття (усереднена проба) 

 

Розмір фракцій, мм 
А/цех №1  A/цех №2 

Масова част-
ка фракцій,% 

Масова частка, %  Масова частка 
фракцій, % 

Масова частка, % 
C  S  в.п.п  C  S  в.п.п 

+5,0  30,55  0,24  0,068  0,38  10,65  0,26  0,029  0,35 
2,5-5,0  35,5  1,34  0,13  1,81  27,8  0,53  0,039  0,89 
1,0-2,5  17,8  2,97  0,195  4,50  26,91  1,33  0,092  2,65 

0,63-1,0  5,05  2,7  0,166  4,10  8,88  1,75  0,127  3,66 
0,5-0,63  1,0  0,87  1,151  0,93  1,76  1,22  0,092  3,05 

-0,5  10,1  3,67  0,234  7,02  24,0  2,41  0,217  7,21 
Таблиця 3 

Характеристика окалини 
 

Сполука  Fезаг   FeO  Fе2O3  SiO2  CaO  MgO  Аl2O3  МnO  Р  S  Zn, Рb  Cu  Na2O  К2О  в.п.п. 

Суха маса, %  68,36  52,53  39,29  1,78  0,58  0,25  0,27  0,8  0,02  0,01  сліди  0,01  0,21  0,08  4,19 
 

Гранулометрична характеристика вороття свідчить про його зернистість (вміст шматочків 
1-5 мм понад 80 %), що позитивно позначається на механічній взаємодії із замасленою окали-
ною.  

Традиційні шихтові компоненти змішувались у співвідношенні, вживаному на діючих аг-
лофабриках.  Склад  шихти  був  також  прийнятий  аналогічним  шихті  аглофабрики  ГЗК  «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» (табл. 4). 

Змішана шихта шаром висотою 20 мм рівномірно укладалась на шар постілі (шматочки аг-
ломерату розміром 8-12 мм), при цьому загальна висота шару шихти складала 380-400 мм. Для 
запалення шихти застосовувався трубчастий пальник, який повністю перекривав площу повер-
хні шару шихти. У пальник подавалась газова суміш, яка складається з газу пропан-бутанової 
суміші  (з  балона)  і  атмосферного  повітря.  Запалення  виконувалось  протягом  1.5-2.0   хвилин 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  173

при початковому розрідження під шаром 2000-2500 Па, яке потім збільшували до 8000 Па. 
Таблиця 4 

Склад агломераційної шихти 
 

Найменування компонентів  Вміст компонента в шихті, %  Витрата, кг/т агломерату 
Концентрат  60,24  780,77 
Аглоруда  12,4  160,56 
Шлак сталеплавильний  4,24  55,0 
Вапняк  14,19  183,98 
Доломитизований вапняк  3,35  43,82 
Тверде паливо (суміш коксу з антрацитом)  5,5  72,0 
Усього  100,0  1296,15 

Вороття (20 % понад 100 % шихти), 259.23 кг. Основність шихти: 1,25.  
 

У дослідах контролювались такі параметри, як витрата просмоктуваного повітря, кількість 
газів, що відходять, температура над постіллю (на висоті 80 мм від решітки)  і вакуум-камері, 
зміна розрідження у вакуум-камері. Після закінчення спікання, яке визначалось за різким зни-
женням температури у вакуум-камері, чаша переверталась і витягався спечений агломерат.  

Визначались такі показники, як вихід спека з шихти, міцність при скиданні з висоти 2 м на 
залізну плиту, гранулометричний склад придатного агломерату.  

У придатному агломераті визначалась міцність на удар і стирання в стандартному барабані 
за виходом фракції агломерату 5 мм і -0,5 мм.  

Після усіх визначень з отриманого агломерату готувалося зернисте вороття, яке використа-
лось для підготовки суміші за участю замасленої окалини. 

Суміш готувалась так: в співвідношенні (1,5-2,0):(2,5-3,0) зважували вороття агломерату і зама-
слену окалину з урахуванням вмісту вологи.  Далі робили двохстадійне змішування: спочатку у бі-
гунковому змішувачі, в якому замаслена окалина входила в поверхневі пори й нерівності дрібних 
зерен агломерату, а потім в двохвалковому лопатєвому змішувачі, в якому, окрім додаткового змі-
шування шихті, їй надавався сипкий стан.  

Суміш готувалась при різному співвідношенні компонентів, орієнтуючись на її зовнішній ви-
гляд, щоб вона легко пересувалася, не злипалася в грудки і не прилипала до поверхні підготовчих 
апаратів і дозуючих пристроїв.  

Аглошихта для цих дослідів готувалась аналогічно, при цьому контролювалося переміщення 
гарячої зони в шарі. 

Досягнувши температури агломерату на поверхні шару 60-80 °С, а в нижній частині шару 
на висоті 80-100 мм від решітки температури 600-800 °С, на поверхню шару швидко заванта-
жувалась та рівномірно розподілялась підготовлена суміш з окалиною висотою 30-50 мм.  

Потім над цим шаром встановлювався пальник, завдяки чому при підтримуваній темпера-
турі  800-900  °С відбувалося  займання масла, перенесення його парів разом  з  газовим середо-
вищем в нижню гарячу частину шару, в якій вони повністю згорали.  

Звільнені  від  масла  частинки  окалини  при  подальших  операціях  з  агломератом  частково 
виділялися у вороття, збільшуючи вміст заліза в ньому і потім у загальній масі агломерату. 

Нагрів охолодженого агломерату й просмоктування гарячого повітря сприяли підвищенню 
міцності усього «пирога» за рахунок повторної кристалізації залізовмісних мінералів та відсут-
ності різкого охолодження агломерату.  

Результати дослідів наведено в табл. 5. 
Таблиця 5 

Порівняльні показники спікань 

Показники процесу 
Варіанти спікання 

звичайна шихта  із сумішшю вороття-окалина 
Висота шару шихти, м  0,4  0,4 
Висота шару суміші, мм  -  35,0 
Температура запалення, ° С  1200  1200 
Температура повторного запалення, °С  -  900 
Швидкість спікання, мм/хв  35-37  32-34 
Розрідження у кінці спікання, Па  8500  9500 
Температура газів у кінці процесу, °С  280-300  320-370 
Вихід придатного агломерату, %  74-75  78-82 
Вміст заліза в агломераті, %  54,2  55,8 
Міцність агломерату %: на удар  69,5  72,7 

на стирання  11,3  7,5 
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Висновки та напрямок подальших досліджень. При оптимальних параметрах спікання й 
витраті  суміші  замасленої  окалини  і  вороття  агломерату,  яка  укладається  на  поверхню  шару 
готового  агломерату,  питома  продуктивність  процесу  підвищується  внаслідок  збільшення  на-
сипної щільності матеріалу, що знаходиться в кінці процесу спікання на колошниковій решітці, 
і в результаті збільшення виходу придатного агломерату.  

Також  підвищується  транспортабельність  агломерату,  яка  характеризується  показниками 
його міцності. Введення у процес встановленої дослідним шляхом кількості замасленої окали-
ни дозволяє підвищити вміст заліза в готовому агломераті на 1,5-2,2 % у порівнянні зі спікан-
ням аглошихти без замасленої окалини. 

Подальші дослідження спрямовано на розроблення рекомендацій щодо промислової реалі-
зації пропонованого технічного рішення. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СКАНУВАННЯ ПОВЕРХНІ  
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Показано, що сканування поверхні відкритих матеріальних потоків доцільно здійснювати нахиленими проме-
нями незмінної довжини, більшої у кілька разів максимального значення висоти матеріалу. Необхідну точність ска-
нування можливо забезпечити чотирма променями, розташованими певним чином по ширині потоку. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Чорна металургія Ук-
раїни у цей час не може існувати без збагачення залізних руд, яке відрізняється значними енер-
го-  та матеріаловитратами. Особливо це відноситься до процесів подрібнення руди,  які недо-
статньо керовані в наслідок відсутності деяких інформаційних засобів. Найбільш складно вимі-
рювати витрату піскових потоків спіральних механічних класифікаторів. Відсутність достатньо 
точних і надійних засобів контролю витрати піскових потоків значно знижує ефективність про-
цесів збагачення, що не відповідає вимогам Державної науково-технічної програми “Ресурсо-
зберігаючі технології нового покоління у гірничометалургічному комплексі”. Тому тема статті, 
присвяченої розв’язанню частини даної  задачі,  є  актуальною. Матеріали, що використані при 
підготовці  до  друку  даної  статті,  отримані  в  процесі  виконання  науково-дослідної  теми 
“Комп’ютерно-інтегрована  система  автоматичного  регулювання  співвідношенням  руда/вода  в 
кульових  млинах  з  циркулюючим  навантаженням”  (державний  реєстраційний  номер 
0105U008334). 

Аналіз досліджень і публікацій.  Задачу автоматичного управління подрібненням руди  у 
барабанних млинах тривалий час розв’язують як вітчизняні, так і закордонні вчені. У різні роки 
цю задачу розв’язують В.А. Воронов, В.В. Дьяконенко, О.М. Марюта, Ю.Г. Качан, Є.В. Кочура, 

                                           
 Кондратець В.О., 2013 
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В.С. Моркун, В.М. Назаренко, В.С. Процуто, О.М. Тихонов, О.В. Поркуян, В.П. Хорольський, 
А.Дж. Лінч, Д. Гілберт та багато інших. Аналіз стану розв’язання даної задачі показує, що необхід-
на  якість  керування  ще  не  досягнута.  Для  її  розв’язання,  зокрема,  необхідно  стабілізувати  розрі-
дження пульпи у барабанному млині, що не можливо без сканування поверхні відкритого піскового 
потоку. Перша спроба сканування поверхні відкритого піскового потоку у пісковому жолобі кла-
сифікатора відмічена в роботі [1]. Пристрій надійно працював у промислових умовах впродовж се-
ми місяців. За цей час відмов не було, помічене незначне зношення робочої кромки пристрою, яке 
практично не впливало на точність показань. Пристрій легко пропускав крупногабаритні предмети, 
не виходячи з ладу. Тривалий час інших пропозицій до розв’язання задачі не поступало. Ряд питань 
з організації такого сканування поверхні відкритого потоку залишався не розв’язаним. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є знаходження умов сканування поверхні від-
критих матеріальних потоків для забезпечення точності і надійності визначення площі їх попе-
речного перерізу. 

Викладення матеріалу та результати. В  процесі  сканування  поверхні  потоку  можливо 
отримати неперервну інформацію про координати його поперечного перерізу в часі. Однак на-
самперед необхідно дати відповідь на питання - як і якими засобами доцільно сканувати повер-
хню потоку для отримання достатньої точності і надійності результатів. 

Пісковий потік у пісковому жолобі спірального механічного класифікатора здійснює скла-
дні рухи зі зміною висоти матеріалу вздовж потоку і по його ширині. Спочатку розглянемо іде-
алізований випадок, допустивши, що пісковий потік рухається з рівномірним розподілом мате-
ріалу по висоті з можливістю її зміни. Координати поверхні потоку можливо вимірювати або з 
боку основи піскового жолоба, або з боку відкритого матеріалу, або з боку бортів. При вимірю-
ванні з боку основи на результати будуть впливати властивості днища піскового жолоба та ви-
мірюваного середовища. Третій варіант характеризується тим же, лише замість днища будуть 
впливати дві стінки транспортуючого засобу. Тому вимірювання доцільно здійснювати з боку 
відкритої поверхні потоку, визначаючи зону розподілу контрольованого середовища і повітря. 

Дану задачу можливо розв’язати, використовуючи кілька способів вимірювання координат 
поверхні розподілу середовищ. Аналіз показує, що можливо реалізувати шість основних спосо-
бів:  визначення  довжини  направленого  і  відбитого  під  гострим  кутом  променів  від  поверхні 
потоку а; визначення довжини направленого і відбитого під прямим кутом зустрічного променя 
б; визначення загальної довжини направленого і відбитого під гострим кутом зустрічного про-
меня від поверхні потоку в; визначення довжини променя, направленого під прямим кутом до 
потоку  г;  визначення довжини променя, направленого під  гострим кутом до потоку д;  визна-
чення кута повороту променя незмінної довжини при торканні поверхні потоку е.  

При цьому вихідною величиною буде довжина l променів (або кут повороту променя , а 
вхідною - рівень h матеріалу. 

Абсолютна чутливість способу вимірювання буде дорівнювати відношенню приросту вихі-
дної до приросту вхідної величини. Наприклад, для першого випадку буде наступне. Якщо на 
поверхню розподілу направити і прийняти відбитий промінь, то його подвійний шлях буде фу-
нкцією висоти матеріалу при певному незмінному положенні основи. При нескінченно малому 
прирості висоти потоку h приріст шляху променя здійснюється на l=h/sin, де   - кут па-
діння.  Оскільки  промінь  здійснює  подвійних  шлях,  то  загальний  приріст  вихідної  величини 
складає 2l. Абсолютна чутливість вимірювання буде 
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Чутливості вимірювання і залежності для їх визначення наведенов табл. 1. 
Таблиця 1 

Залежності для визначення і значення абсолютних чутливостей вимірювання висоти потоку різними способами 
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Значення  sin/2   2,0  sin/2   0,1   sin/1   )2/sin(/1   

Чисельні значення  2,31  2,0  2,31  1,0  1,16  1,41-10 
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Як видно  із  залежностей табл. 1, абсолютна чутливість усіх способів вимірювання не має 
розміру. Порівняємо чутливості окремих способів між собою. Гострий кут падіння променів у 
реальних пристроях можна прийняти рівним =60°, тоді sin 60°=0,866. За цих умов перші п’ять 
способів вимірювання будуть мати значення абсолютних чутливостей, які змінюються від 1,0 
до  2,31.  У шостому  способі кут   відраховується  від  вертикалі.  При  малих  значеннях h  він 
буде незначним, малим буде  і синус цього кута, а чутливість - великою, тим більше, що вона 
зв’язана лише з половиною кута . Наприклад кут =11°, тоді sin5°300,1, а абсолютна чутли-
вість  10.  З ростом  кута   чутливість  буде  зменшуватись.  При  найбільшому  куті  90°,  який  на 
практиці ніколи не буде мати місця, чутливість буде наближеною і складе 1,41.  

Тому найбільш перспективно вимірювати координати поверхні потоку променем незмінної 
довжини, який змінює своє положення в просторі - слідкує за поверхнею потоку. 

Знайдемо взаємозв’язок між висотою потоку h і кутом повороту  променя незмінної дов-
жини, який знаходиться одним закріпленим кінцем у нерухомій точці над матеріалом, а його 
вільний кінець ковзає по поверхні, скануючи її координати (рис. 1).  

Рис. 1. Взаємозв’язок між положенням променя незмінної довжи-
ни і потоком матеріалу 

 

Довжини  відрізка  l  (рис.  1),  що  з’єднує  між  собою 
промінь  незмінної  довжини  в  початковому  і  довільному 
стані, з трикутника, однією з сторін якого є висота потоку 
h, дорівнює  

2/sin)2/90cos( 

hh
l 





.      (2) 

З трикутника з сторонами l і l/2 визначаємо  

2/sin2  ll ,      (3) 
де l - незмінна довжина променя. 

Прирівнявши праві частини виразів (2)  і (3), отримає-
мо  

lh  2/2/sin 2  ,           (4) 
звідки 

lh  2/2/sin .          (5) 

Вираз (5) дозволяє записати значення вихідної величини, тобто, статичну модель перетво-
рювача, що визначає висоту матеріального потоку у контрольованій точці 

lh  2/arcsin2 .          (6) 

З виразу (6) випливає, що при незмінній довжині променя  l  за значеннями кута , які ви-
значають його положення в просторі, можливо судити про висоту потоку матеріалу h у транс-
портуючому засобі. 

Iз залежності (6) також видно, що статична характеристика вимірювального засобу є нелінійною. 
Залежності, побудовані за виразом (6), при різних значеннях довжин променя, показані на рис. 2.  

Рис. 2. Залежність кута розташування скануючого променя відносно вер-
тикалі від висоти матеріалу в потоці при різних його довжинах 

 

З рис. 2 видно, що статичні характеристики нелінійні, особливо 
на початкових ділянках. При найбільшій довжині променя отриму-
ємо найдовшу лінійну ділянку характеристики. 

Розглянутий  промінь  незмінної  довжини  сканує  поверхню 
вздовж  потоку  в  одній  точці  поперечного  перерізу.  При  скану-
ванні поверхні потоку головною задачею є визначення площі  S  
поперечного перерізу матеріалу  за  сумою висот h  по ширині B, 
тобто, знаходження визначеного інтегралу від функції f(x) розпо-
ділу  середовища  в  напрямі,  перпендикулярному  переміщенню. 

Визначати цю площу необхідно з максимальною точністю для заданої кількості контрольова-
них  висот.  Із  теорії  наближених  обчислень  визначених  інтегралів  відомо,  що  найбільшу  точ-

 

1,2,3 – відповідно при 
l = 200, 400, 600 мм   
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ність забезпечує підхід Чебишева [2,3]. Однак цей метод передбачає різні закономірності роз-
ташування  точок  контролю  на  відрізку  інтегрування  функції  при  тій  чи  іншій  кількості.  У 
зв’язку з цим з застосуванням персонального комп’ютера був проведений великий обсяг дослі-
джень по аналізу похибок вимірювань площі поперечного перерізу потоку при значній кількості 
контрольованих висот для різних функцій розподілу матеріалу по ширині потоку. Дослідженнями 
встановлено, що для більшості функцій, які характеризують розподіл матеріалу по ширині пото-
ку, похибка визначення площі поперечного перерізу за кількома виміряними висотами незначна. 
Вона на кілька порядків менше помилки, що виникає від можливої нелінійності статичних харак-
теристик широко використовуваних засобів вимірювання висоти потоків. Однак, вона різко збі-
льшується у випадках потоків з розташуванням матеріалу по ширині, що відповідає синусоїдаль-
ній функції. 

Тому  похибку  визначення  площі  поперечного  перерізу  розглянемо  на  прикладі  потоку  з 
синусоїдальною функцією розподілу матеріалу  -  )sin(1 xy  , де  ]2,0[x   - умовно вибра-

ний відрізок, що характеризує ширину транспортного засобу. Частоту будемо змінювати від 0 
до 3 радіан, що з великим запасом відповідає потокам, які можуть існувати в реальних умовах. 
Максимальні похибки визначення площі поперечного перерізу в межах змін при різній кількос-
ті контрольованих висот мають наступні значення  

%.107)7(%;018,0)6(%;14,0)5(%;28,0)4(%;8,1)3(%;5,5)2(%;41)1( 5   

Результати досліджень показали, що при чотирьох контрольованих висотах поперечного перері-
зу похибка складає (4)=0,28 %. Вона практично на порядок менша похибки від не лінійності статич-
них характеристик засобів вимірювання цього параметра і нею можливо знехтувати. Збільшення кі-
лькості контрольованих висот вище чотирьох не приведе до відчутного підвищення точності вимірю-
вання, а суттєво ускладнить конструкцію технічних засобів. 

Згідно  підходу  Чебишева  у  випадку  чотирьох  контрольованих  значень  висоти  координат 
точок вимірювання будуть: х1=-х4=0,794654; х2=-х3=0,187592, якщо ширину потоку розглядати 
як відрізок [1; -1]. З такою точністю первинні перетворювачі встановити практично не можли-
во. Зважаючи на це, дані координати доцільно округлити до 0,8 і 0,2.  

У перерахунку на одиничну ширину потоку це складає 0,4 і 0,1, якщо підрахунок точок ви-
мірювання висоти потоку вести з кожного боку транспортного засобу. 

Визначимо вплив зроблених допущень на точність вимірювання площі поперечного пере-
різу потоку. Для цього при різних частотах розраховувалась похибка 1 визначення площі по-
перечного перерізу за чотирма контрольованими висотами на відстанях 0,4 і 0,1 від країв пото-
ку. Для порівняння були розраховані похибки площі поперечного перерізу за чотирма контро-
льованими висотами з рівномірним розподілом точок вимірювання.  

Дані розрахунків занесені до табл. 2. 
Таблиця 2 

Максимальні похибки визначення площі поперечного перерізу потоку при вимірюванні в чотирьох точках, % 
 

Частота , рад 
Порядок розташування точок вимірювання 

за визначеною закономірністю, 1  рівномірний, 2 
0,1  2,9∙10-4  6∙10-3 
0,4  1,5∙10-2  0,30 
0,8  8,9∙10-2  1,76 
1,2  2,3∙10-1  4,59 
1,6  0,40  8.1 
2,0  0,56  12,0 
2,4  0,51  12,9 
2,8  0,20  8,1 

З даних табл. 2 випливає, що при контролі висоти потоку на відстанях 0,4 і 0,1 ширини від 
його країв похибка 1 визначення площі поперечного перерізу зі зростанням частоти зміни по-
верхні вздовж лінії  розстановки вимірюваних точок  зростає до 0,56 %  з наступним зменшен-
ням.  Отже,  лише  при  певній  частоті  розташування  поверхні  матеріалу  може  бути  отримана 
найбільша похибка 0,56 %. При інших значеннях частот вона буде значно меншою. Тому подію 
виникнення похибки 0,56 % при визначенні площі поперечного перерізу потоку слід рахувати 
малоймовірною. Це дозволяє при вимірюванні знехтувати даною похибкою. 

Максимальне значення похибки 2, що відповідає рівномірній розстановці точок вимірювання по 
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ширині потоку, складає 12,9 % (див. табл. 2). Ця похибка більше ніж на порядок перевищує максима-
льне значення 1. Похибка 12,9 % визначення площі поперечного перерізу потоку не допустима при 
вимірюванні, тому рівномірний порядок розстановки точок контролю висоти матеріалу застосовувати 
не  можливо.  Даний  висновок  очевидний,  оскільки  звичайне  обчислення  визначеного  інтегралу  не 
може забезпечувати таку точність, як метод Чебишева, який гарантує найвищу точність для будь-якої 
функції, що описує розподіл матеріалу по ширині потоку. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, відкриті поверхні потоків доціль-
но  сканувати  пристроями,  що  реалізують  спосіб вимірювання  координат  променем  незмінної 
довжини, який змінює своє положення в просторі. Довжина променя повинна бути у кілька ра-
зів більшою максимального значення висоти потоку. Контроль висоти потоку необхідно здійс-
нювати у чотирьох точках по його ширині - на відстані 0,1 і 0,4 від країв. Це забезпечує найви-
щу точність вимірювання площі поперечного перерізу і найбільш раціональну конструкцію ви-
мірювальної апаратури. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати у напрямі технічної реалізації  запропонова-
ного  підходу  визначення  площі  поперечного  перерізу  матеріального  потоку  та  забезпечення 
лінійності статичної характеристики при неперервному вимірюванні його висоти у кожній кон-
трольованій точці. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА (СВС)  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТЛИВОК 

 

Рассмотрена возможность изготовления биметаллических отливок с применением технологий СВС. 
 

Актуальность проблемы и ее связь с научными и практическими задачами. Все дета-
ли узлов механизмов находятся во взаимодействии с окружающей средой - газами, жидкостями 
и  твердыми  телами.  На  их  поверхностях  протекают  такие  физико-химические  процессы,  как 
адсорбция, коррозия, эрозия, трение, трещинообразование и т.д. Поэтому детали машин и ин-
струменты  должны  иметь  комплекс  следующих  свойств,  обеспечивающих  их  надежную  экс-
плуатацию, - значительную твердость в совокупности с высокой пластичностью, а также доста-
точную  износостойкость.  Обеспечение  этих  свойств  может  быть  достигнуто  посредствам  на-
плавки на основу из рядового сплава c высокими пластическими свойствами рабочего покры-
тия с необходимыми физико-механическими свойствами путем сваривания слоев. Этот метод 
реализуется при наличии дорогостоящего оборудования и требует значительных энергозатрат. 

Применение  самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза  (СВС),  который 
происходит вследствие протекающих в режиме направленного горения экзотермических реак-
ций, позволяет сократить расход электроэнергии и получать сплавы с высокими потребитель-
скими свойствами без использования дополнительных плавильных печей. 

В  результате  СВС  при  алюмотермических  реакциях  происходит  восстановление  железа  из 
окислов с выделением большого количества  тепловой энергии, которая используется для жидко-
фазного  сплавления  термитной  шихты  при  насыщении  ее  компонентов  азотом,  и  образование 
сверхпрочных нитридных связей. СВС дает возможность непосредственно в литейной форме полу-
чить биметаллические отливки при взаимодействии заливаемого расплава-основы, который высту-
пает источником теплоты для начала химической реакции, с термитной легированной шихтой. 

Постановка задачи. Азотирование расплавов при СВС путем введения в термитную ших-
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ту  измельченного  карбамида  не  исследовано,  поэтому  обоснование  условий  течения  экзотер-
мических реакций с образованием нитридов железа и легирующих компонентов имеет актуаль-
ное значение.  

Важное место получения модифицированных сплавов при синтезировании занимают нит-
риды переходных металлов, такие как нитрид титана, нитрид хрома, нитрид молибдена, нитрид 
вольфрама. 

Нитрид титана обладает относительно высокой микро-твердостью, что позволяет получать 
из него покрытия для повышения твердости и износостойкости, жаростойкие покрытия на же-
лезных материалах для упрочнения поверхностного слоя изделий, повышения износостойкости 
и уменьшения коррозии. Высокая микро-твердость нитрида титана дает возможность использо-
вать его в качестве абразивов. Стойкость нитрида титана против окисления кислородом воздуха 
позволяет использовать  его в производстве огнеупоров и жаропрочных сплавов, обладающих 
высокой стойкостью против теплового удара и значительной прочностью при высоких темпе-
ратурах. Из него успешно изготавливаются тигли и лодочки для испарения расплавленных ме-
таллов, защитные чехлы термопар, сопла для распыления металлов, компоненты твердых спла-
вов; его применяют для легирования сталей и жаропрочных сплавов.  

Нитрид  хрома  благодаря  уникальным  физико-химическим  свойствам  являются  незамени-
мым сырьем для производства полупроводников, в частности, для использования их в термо-
электрических генераторах, для создания нитридных пленок на интегральных схемах, облада-
ющих исключительной коррозионной стойкостью при создании современных микропроцессо-
ров. Высокая твердость и износостойкость нитрида хрома используется для получения износо-
стойких  покрытий  на  сталях,  получения  твердых  сплавов,  применяемых  в  инструментальном 
производстве.  

Основной  областью  применения  нитрида  молибдена  является  применение  его  в  качестве 
огнеупорного  материала  с  высокими  точками  плавления  и  значительной  стойкостью  против 
окисления.  Нитрид  молибдена  может  применяться  для  изготовления  защитных  покрытий  на 
металлах, сплавах, неметаллических материалах, графите.  

Традиционным способом получения нитридов является синтезирование материалов в атмо-
сфере азотсодержащего газа, что требует применения сосудов под высоким давленим около 10 
атм, а также обеспечения высокой газотворности наплавляемого шихтового материала, что не 
позволяет выполнить с появлением жидкой фазы и тем самым, снижает экзотермическую реак-
ционную способность  

Изложение основных материалов и результаты. Рассмотрено применение в качестве до-
бавки к реагентам синтезирования измельченного карбамида, как азотсодержащего компонен-
та, в сочетании с термитной смесью - источником тепла. Содержание азота в карбамиде состав-
ляет  от  46  до  70  %,  что  приводит  к  начальному  повышению  содержания  азота  в  лигатуре  и 
представляет  собой  органическое  химическое  соединение  (NH2)  2CO,  которое  плавится  при 
температуре 133 °С, а при температуре выше 500 °С разлагается по схеме 


аммиак

3

биурет

23522 NHONHCCO)(NH 
  

. 

При этом аммиак, в основном, испаряется, а биурет взаимодействует с легирующими ком-
понентами. 

Для получения наплавки нужного химического состава в термитную шихту вводят железо-
содержащие  компоненты  (стружку  и  окалину),  алюминийсодержащие  материалы  (порошок, 
пудра),  легирующие  материалы  (феррохром,  ферромарганец,  ферромолибден,  ферротитан, 
феррованадий и т.д.) в виде просыпи ферросплавов, а также азидный материал (карбонат).  

Такие  смеси  позволяют  получить  расплав  в  диапазоне  температур  1800-1500  °С  с  доста-
точным количеством нитридных легирующих компонентов, которые полноценно сплавляются 
и свариваются с поверхностью залитой отливки [1].  

Термитный состав на основе окалины и порошка алюминия используется в качестве источ-
ника энергии, возникающей в результате реакции 75 % Fe2O3+25 % Al. При этом шихта должна 
содержать минимальное количество вредных примесей серы и фосфора, а также кремния, пос-
колько как наплавление SiO2 расходуется большое количество тепловой енергии с образовани-
ем неметаллических включений в расплаве в виде шлака. Чтобы увеличить содержание кисло-
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рода в окалине, она подвергается специальной обработке при высокой температуре в окислите-
льной среде. 

Для начала термитной реакции в любой точке термитной шихты необходимо создать тем-
пературный толчок не ниже 1350 °C, после чего термитная реакция быстро распространяется на 
всю шихту. 

Алюминиевый термит дает продукт сгорания в жидком виде, что невозможно получить при 
магниевом термите. 

Реакция горения: 8Аl+3Fe3O4=9Fe+4Al2O3+774 ккал/моль. 
Растворимость азота в железе подчиняется закону Сивертса (закона квадратного корня) 

½N2 = [N]; [N] = KN, 
где  [N]  -  растворимость азота в железе при этом парциальном давлении PN2; KN - константа 
реакции, численное значение которой зависит от температуры и способов выражения концент-
рации. 

Выполнимость закона Сивертса указывает на идеальность раствора что образуется. 
Для определения растворимости азота в жидком железе до температуры 2650 °С предлага-

ется уравнение lg[N] = (- 850/T) - 0,905 +0,5 lg PN2, из которого выходит, что при Т = 1873 ° і 
PN2 = 1 атм [N] = 0,044 %. 

Анализ результатов многих исследований, выполненных разными авторами [3-5] методом 
отбора проб, показал хорошую согласованность данных, уровень отклонения которых от рас-
четной величины составляет 0,002 %. 

На  рис.  1  представлена  температурная  зависимость 
растворимости азота в жидком железе.  

Рис. 1. Температурная зависимость растворимости азота в жидком 
железе 

 

Концентрация  азота,  находящегося  в  равновесии  с  га-
зообразным азотом растет с увеличением температуры. 

В точке перехода → (906 °С) скачкообразно изменя-
ется, при дальнейшем повышении температуры до перехо-
да → (1402 °С) она уменьшается. Азот может образовы-
вать с железом два соединения Fe4N (9,9 % N) и Fe2N (11,5 
% N). Fe2N начинает разлагаться при температуре ~550 °С. 
При дальнейшем повышении температуры начинает диссо-

циировать и Fe4N. 
На основе анализа многочисленных публикаций [2-5] доказано, что азот: 
образует твердые растворы внедрения в аустенит и феррит; 
снижает энергию дефектов упаковки и, в связи с этим, увеличивает деформационную спо-

собность аустенита. 
Азот может образовывать с железом два соединения Fe4N (9,9% N) и Fe2N (11,5% N). Fe2N 

начинает  разлагаться  при  температуре  ~550  °С.  При  дальнейшем  повышении  температуры 
начинает диссоциировать и Fe4N. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Выполнен обзор основных свойств 
и областей применения нитридов железа, титана, хрома, молибдена и вольфрама. Рассмотрена 
возможность получения в условиях производства биметаллических отливок, состоящих в упро-
чненном слое из нитридов легирущих элементов. Выявлены основные достоинства этого тех-
нологического процесса. Показана перспективность использования процессов СВС для синте-
зирования  тонкодисперсных  порошков  ферросплавов  с  нитридными  соединениями  при  про-
цессе технологии СВС, для которых характерно наличие побочных продуктов синтеза. 
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КЕРУВАННЯ СИЛОВИМ АКТИВНИМ ФІЛЬТРОМ СТРУМУ  
В УМОВАХ НЕСИМЕТРИЧНОЇ НЕСИНУСОЇДНОЇ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ 
 

Розглянуто основні стратегії керування силовим активним фільтром струму, що підключений до мережі із не-
симетричною  несинусоїдною  напругою.  Подано  математичний  апарат  виділення  струму  корекції,  який  має  бути 
генерований до мережі. На основі моделювання зроблено порівняльну оцінку методів компенсації. 

Ключові слова: активний фільтр струму, енергозбереження, несиметрія напруги, реактивна потужність. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Силові активні фільт-
ри  (САФ)  є  доволі  ефективним  рішенням  для  задачі  компенсації  реактивної  потужності,  усу-
нення вищих гармонік, симетрування навантаження тощо [1]. Однією з основних переваг акти-
вних фільтрів є гнучкість та можливість працювати за різними стратегіями компенсації (напри-
клад, усунення вищих гармонік струму або обмеження максимального значення струму фази). 
Інтелектуальну  частину  САФ  умовно  можна  розділити  на  дві  основні  складові:  визначення 
струму корекції та керування силовою частиною для безпосередньої генерації струму корекції у 
мережу.  

На сьогоднішній день існує велика кількість математичних апаратів для керування силови-
ми  активними  фільтрами  різної  конфігурації.  Однак  не  всі  існуючі  способи  керування  мають 
можливість вибору серед декількох різних стратегій роботи. Також слід додати, що деякі попу-
лярні  «теорії  потужності»,  що  застосовують  для  керування  САФ,  генерують  невірний  сигнал 
корекції в умовах несиметричної несинусоїдної напруги [2]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Можливість вибору різних критеріїв оптимальності для  
САФ  в  умовах  «неідеальної»  напруги  може  забезпечити,  наприклад,  CPC  (Currents’  Physical 
Components) теорія потужності [3]. Але зазначена теорія не використовується на практиці через 
необхідність у великій кількості обчислень. P-q теорія та її похідні, що є доволі розповсюдже-
ними при побудові САФ, генерують невірний струм корекції за наявності несиметрії або неси-
нусоїдності напруги [2].  

Позитивний результат з деякими обмеженнями дає FBD (Fryze-Buchholz-Depenbrock) метод 
[4], що є продовженням методу Фрізе.  

Постановка завдання. Виділити основні критерії оптимальності, за якими може працюва-
ти САФ струму в умовах несиметричної несинусоїдної напруги живлення. Привести математи-
чні викладки для обрахунку струму корекції та на основі моделювання зробити оцінку вищеза-
значених критеріїв компенсації. 

Викладення матеріалу та результати. Перш за все, доцільно розглянути найбільш актуа-
льні критерії оптимальності,  за якими можуть працювати пристрої компенсації енергетичного 
потоку (табл. 1). 

У таблиці: u,t,p - миттєві значення напруг, струмів та потужності відповідно; іА,іВ,іС, ІА, ІВ, 
ІС - миттєві та діючі значення струмів фаз А,В,С відповідно; U - діюче значення фазної напруги; 
P - активна потужність; t - поточне значення часу; T - період напруги живлення; U(n), I(n) - амп-
літуди напруги та струму n-ї гармоніки; n - порядковий номер гармоніки;   - кругова частота 
основної гармоніки; (n) - зсув фаз n-ї гармоніки; Im,max - уставка максимального граничного зна-
чення струму, R(n) - еквівалентний опір n-ї гармоніки. 

Критерій № 1 є виконанням закону 
u/i=R=const,             (1) 

де R - активний опір навантаження. 

                                           
 Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С., 2013 
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Таблиця 1 
Критерії оптимальності при споживанні електроенергії 

 

Номер 
критерію 

Критерій  Формули 

1  Передача максимуму енергії до навантаження  const
P

U

i

u


2

 

2  Рівномірне споживання енергії [5]  Pp  ,  ],0[ Tt   

3  Мінімізація реактивної потужності [5] 
)sin(

)sin(
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4  Симетрування фазних струмів (напруг) 








CBA

CBA

III
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5  Мінімізація миттєвих значень струму  MAXmIi ,  

 
Вираз  (1)  відповідає  закону  Ома  при  активному  незалежному  від  часу  та  частоти  опорі, 

тобто мінімумі втрат енергії при її передачі від генератора до навантаження. Для зазначеного 
критерію виконується рівність 

SP  ,               (2) 

де P,S - значення активної та повної потужностей.  
Отже, критерій № 1 включає до себе виконання критерію мінімізації рівню реактивної потужнос-

ті (критерій № 3).  
Під мінімізацією рівня реактивної потужності мається на увазі усунення зсуву фаз між одной-

менними гармоніками напруги та струму у відповідній фазі мережі (табл. 1). 
Виконання критерію № 2 забезпечує рівномірне споживання енергії на всьому інтервалі ча-

су Т. Критерій № 2 виконує p-q теорія миттєвої потужності [6], включаючи часткове виконання 
критерію мінімізації рівня реактивної потужності. 

Критерій № 4 базується на формуванні у мережі синусоїдних струмів, рівних за ампліту-
дою та зсунутих на 120°.  

Необхідно  зауважити,  що  виконання  цього  критерію  часто  пропонується  для  пристроїв 
компенсації, що працюють в умовах «неідеальної» напруги. 

Критерій № 5 накладає обмеження на максимальне (пікове) значення миттєвого струму в системі.  
Його виконання забезпечує захист електротехнічного обладнання системи від перевищення сигна-

лами заданих рівнів. 
Отже, основними критеріями для САФ струму, що працюють в умовах несиметричної несинусоїд-

ної напруги живлення є: 
передача максимуму енергії до навантаження (№ 1 в табл. 1) - яка частіше за все обирається через 

енергоефективність; 
симетрування фазних струмів (№ 4 в табл. 1) - обирається через відносну простоту реалізації та є 

близьким до попереднього критерію (№ 1 в табл. 1) за умови незначної несиметрії або несинусоїдності. 
Варто більш детально розглянуто реалізацію обох критеріїв. 
Перший варіант роботи.  Для  реалізації  критерію  передачі  максимуму  енергії  до  навантаження 

пропонується використовувати метод Фрізе [7], до якого включено корекцію несиметрії.  
Зазначений  метод  базується  на  знаходженні  еквівалентної  активної  провідності  наванта-

ження.  
На відміну від оригінального методу Фрізе пропонується обчислювати узагальнену актив-

ну провідність споживача (за трьома фазами) та при обчислюванні струмів корекції враховува-
ти несиметрію напруги 
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де Ge - еквівалентна активна провідність; PA,PB,PC  - активні потужності фаз А,В,С відповідно, 
UA,UB,UC - діючі значення напруг фаз А,В,С відповідно  
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де uA,uB,uC, iA,iB,iC - миттєві значення напруг та струмів фаз А,В,С відповідно. 
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де icA, icB, icC - струм корекції, що має бути генерований до фаз А,В,С відповідно. 
Нижче представлено результати моделювання активного фільтру струму, який підключено 

до  трипровідної  несинусоїдної  несиметричної  мережі  живлення  0,4  кВ  з  нелінійним  наванта-
женням, яке є джерелом вищих гармонік струму та реактивної потужності.  

 

Рис. 1. Напруга мережі а, струм мережі до корекції б, струм мережі після корекції в 

Детальний аналіз результатів моделювання приведений нижче під час порівняння двох ме-
тодів у табл. 2. 

Таблиця 2 
Порівняння результатів моделювання 

 

Параметр  До корекції 
Корекція за першим 

варіантом 
Корекція за другим 

варіантом 
Коефіцієнт гармонік фазних струмів, %  32  8,9  2,5 
Коефіцієнт гармонік фазних напруг, %  10,3  10,3  10,3 
Коефіцієнт несиметрії напруги, %  12,7  12,7  12,7 
Коефіцієнт потужності  0,804  1,0  0,97 
Похибка моделювання (за активною потужністю)  до 2,1 % 

Другий варіант роботи. Для симетрування фазних струмів пропонується використовувати 
математичний  апарат,  основна  задача  якого  зводиться  до  визначення  вектору  струму  першої 
гармоніки прямої послідовності та фази вектору напруги першої гармоніки прямої послідовно-
сті. Струм корекції обраховується за виразом 
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де  )1(
fI  - амплітудне значення вектору струму першої гармоніки прямої послідовності;  )1(

fU ,  )1(
fI  

- фази векторів напруги та струму першої гармоніки прямої послідовності.  
Результати  моделювання  САФ,  що  використовує  представлений  математичний  апарат, 

представлені на рис. 2. 
Із  табл. 2 видно, що при обох варіантах корекції  гармонійний спектр фазних струмів по-

ліпшується, однак більш ефективним з точки зору усунення вищих гармонік є другий варіант.  
Корекція за першим способом приводить до максимального поліпшення коефіцієнту поту-

жності  (повне  усунення  реактивної  потужності),  чого  не  відбувається  при  корекції  за  другим 
варіантом роботи.  

 

Рис. 2. напруга мережі а, струм мережі до корекції б, струм мережі після корекції в 
 

Слід  зауважити,  що  максимальне  значення  струму  після  корекції  є  меншим,  ніж  вихідне 
значення струму мережі.  

Пікове значення струму фази після корекції є меншим при другому варіанті роботи.  

Також додамо, що при синусоїдній симетричній напрузі живлення результати за обома ва-

ріантами корекції будуть однаковими. 

Висновки: серед різних стратегій компенсації, що застосовують до пристроїв корекції ене-

ргопотоку виділено дві найбільш актуальні, які доцільно використовувати в умовах несиметри-

чної несинусоїдної напруги живлення: 

передача максимуму енергії  до навантаження, при якій  струм повторює форму напруги  з 

урахуванням несиметрії; 

симетрування фазних струмів, при якому струми фаз набувають синусоїдної форми, є рів-

ними за амплітудою та зсунутими на 120° один від одного. 

Перший варіант є більш доцільним з енергетичної точки зору.  

Переваги другого варіанту  - мінімальний коефіцієнт гармонік та зменшення пікового зна-

чення фазного струму. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ 
ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розроблено  інформаційну  систему  інтелектуального  керування  групою  виробничого  обладнення  на  прикладі 
фабрики оґрудкування. Досліджено її структуру та логіко-динамічні моделі процесу керування в умовах виникнення 
складних аномальних явищ і виробничих проблемних ситуацій. 

 

Проблема і її зв’язок з науковими і практичними завданнями. Проблеми раціонального 
використання рудної сировини тісно пов’язані  з можливостями процесів збагачення, огрудку-
вання і випалення обкотишів, які в багатьох випадках залежать від ефективності узгодженого 
управління стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових руд, а також їх узгодже-
ного  паралельного  управління  секціями  збагачення  в  умовах  завдань  фабрики  огрудкування 
концентрату  в  обкотиші.  В  останні  десять  років  на  збагачувальних  фабриках  ПАТ  «ЦГЗК»  і 
ПАТ «ПівнГЗК», які виробляють високосортні концентрати і обкотиші, склалась тенденція до 
погіршення якості сирої руди, що надходить на збагачення при значно підвищених вимогах до 
якості концентрату наступною стадією його переділу в обкотиші. Збільшення потоків сирої ру-
ди, яку послідовно переробляють на дробильній та збагачувальній фабриках, у свою чергу зна-
чно збільшило ціну помилок при управлінні, які в умовах ринкової економіки потрібно змен-
шити до мінімуму за рахунок багаторівневого адаптивного управління [1]. Виникає проблема: 
яким чином в умовах невизначеності, нелінійності,  значної  інерційності  і квазістаціонарності, 
високої розмірності побудувати надійні системи автоматичного керування складними техноло-
гічними  процесами,  як  постадійного  так  і  паралельного  управління  секціями  збагачувальної 
фабрики, продукція (концентрат) якої надходить на фабрику огрудкування. Актуальність даної 
проблеми витікає із ряду задач, поставлених перед збагачувальниками: зменшення втрат кори-
сних компонентів і підвищення їх вилучення в концентрат з мінімізацією коливань масової час-
тки заліза в концентраті, що надходить на огрудкування. Ці задачі, відповідно, визначені стра-
тегічною  політикою  підприємств  групи  «Метінвест»  щодо  збереження  сировинних  ресурсів  і 
необхідністю подолання екологічних і техногенних проблем [2]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Узгоджене адаптивне управління складними технологіч-
ними процесами на збагачувальних фабриках підприємств групи «Метінвест» пов’язане з вели-
кою розмірністю (багатомірністю) з одного боку, а з іншого - складною декомпозицією вихід-
них (вхідних) систем як по вертикалі ієрархічного підпорядкування, так і по горизонталі в ме-
жах  одного  рівня  ієрархії  [1].  По  вертикалі  система  адаптивного  управління  технологічними 
процесами збагачення багатьма вченими розподіляється на три рівні [3-5]: нижній, який керує 
окремими локальними системами адаптивного управління; середній, який керує трьома стадія-
ми  процесів  збагачення,  тобто  окремими  контурами  і  технологічними  агрегатами;  верхній 
(концептуальний) [3], до функцій якого входить координація роботи n - технологічних секцій з 
метою забезпечення заданої продуктивності і якості продукції фабрики оґрудкування. Цю зада-
чу формулюватимемо як задачу оптимізації проблемного середовища  інтелектуальних систем 
управління групою технологічних секцій з урахуванням невизначеності щодо текстурних хара-
ктеристик руди, яка надходить на збагачення. Отже, висока розмірність та інерційність проце-
сів, яка дорівнює в часі розвитку нестаціонарності, зумовлює основні труднощі щодо моделю-
вання й управління об’єктами збагачувальної технології, а відповідно і побудови робастних ав-
томатизованих систем керування групою технологічних секцій, що працюють на фабрику огру-
дкування. Дослідження в статті виконано за трьома основними аспектами актуальної проблеми: 
зменшення  розмірності  задачі  управління,  моделювання  нестаціонарних  об’єктів,  а  також  по-

                                           
 Хоцкіна В.Б., 2013 
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будова  ефективних  методів  та  алгоритмів  узгодженого  інтелектуального  управління  групою 
технологічних секцій, що працюють на фабрику оґрудкування. 

Метою статті є підвищення ефективності управління групою технологічних секцій на ос-
нові обробки неоднорідно-інтерпретованих даних за допомогою нейронних мереж. 

Викладення основного матеріалу. Маємо групу технологічних секцій збагачувальної фа-
брики  ПАТ  «ЦГЗК»,  завданням  якої  є  виробництво  концентрату  з  масовою  часткою  заліза 
кф68,3%, післяфільтраційною продуктивністю QфQфmin, з вологістю зад10%, який направ-
ляється на переробку на фабрику оґрудкування для виробництва продукції з доданою вартістю 
- обкотишів. Завданням управління є виконання вимог фабрики оґрудкування щодо параметрів 

Кф ,   nyyyY ...,,, 21   і   n21 ...,, вввB  та мінімізації втрат заліза в хвостах  задminхвхв   . Таким 

чином, маємо комплекс розподілених виробничих об’єктів (технологічних секцій збагачуваль-
ної фабрики), які працюють паралельно (рис. 1).  

Сира руда з технологічного бункера з 
параметрами   nхххХ ,...,, 211  , 

 nхххХ ,...,, 212  ,   nхххХ ,...,, 213    із  різ-

ними  текстурно-мінералогічними  харак-
теристиками  надходить  на  першу  стадію 
збагачення  -  1с  (першої,  другої  і  третьої 
секцій) в два кульових млина, що працю-
ють в замкнутому циклі із класифікатора-
ми,  зливи  яких  надходять  в  зумпфи  пер-
шої стадії збагачення.  

Далі пульпа надходить на першу ста-
дію  магнітної  сепарації,  яка  розділяє 
пульпу  на  магнітний  проміжний  продукт 

1
3

1
2

1
1 ,, ППП   трьох  секцій  і  хвости 

3
1

2
1

1
1 ,, ccc   перших стадій збагачення трьох секцій. На першу стадію збагачення трьох секцій 

також надходять керовані впливи 
1

3

1

2

1

1 ,, UUU  - витрати води у млини, класифікатори та зумп-

фи, витрати куль тощо. Кожна зі стадій також характеризується циркуляційним навантаженням 
1
3

1
2

1
1 , ссс ЦЦЦ  (для секції 1),  2

3
2
2

2
1 , ссс ЦЦЦ  (для секції 2) і  3

3
3
2

3
1 ,, ссс ЦЦЦ  для секції 3. 

Отже, потрібно створити систему, яка б у реальному масштабі часу проводила моніторинг 
необхідної  інформації  (даних) про процеси подрібнення,  класифікації  і магнітної  сепарації  та 
віддзер-калювала  цю  інформацію  у  зручній  для  користувача  формі  у  вигляді  бази  знань 
БЗ1,БЗ2,БЗ3,…, які ви-значають структуру та властивості об’єктів (технологічних секцій) і се-
редовища. При нормальному виконанні процесу збагачення оператору необхідно відслідкову-
вати лише основні параметри: 

  1
1

1
1

1
1 ,, ссЦП  , 2

1
2
1

2
1 ,, ссЦП  , 3

1
3
1

3
1 ,, ссЦП    перших стадій  відповідно  секцій  1,2,3.  Але  у  ви-

падку зміни визначених умов або виникненні непередбачених технологічних ситуацій система 
повинна сигналізувати про них операційному персоналу, а також формувати додаткові звітно-
довідкові дані у вигляді запиту про зміни вимог (об’ємів) виробництва концентрату з масовою 
часткою заліза  %3,68Кф   і відповідно сумарною продуктивністю 

321КQ RК QQ  , що відпо-

відає  вихідному  вектору   KnКК yyyY ...,,
21

,  який  задано  внутрішнім  портфелем  замовлень фаб-

рики огрудкування. 
Схема роботи такої інтелектуальної системи управління може бути задана наступними пра-

вилами виду 
   iiі SZД S            (1) 

   Jjj SPSF  ,          (2) 

де S - динамічна інформаційна модель стану технологічних секцій і їх обладнання; Дi(S), Fi(S) - 
опис  станів  інформаційної  моделі  S;  SiS  -  підмножина  інформаційних  елементів  моделі  S; 
Zi(Si)  - присвоєння знаків  інформаційних елементів Si  в S; Pj(Sj)  - функція перетворення стану 
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Рис. 1. Група технологічних секцій РЗФ, 
як об’єкту інтелектуального управління 
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моделі S. З формул (1) і (2) слідує таке: 
Інформаційні елементи Si моделі S дають можливість виконати операції над S, а саме: виве-

дення команд, запитів або тестів для визначення стану технологічного обладнання секції. 
Із формули (2), в свою чергу, слідує, що в стані, який задовольняє Fj(S), можливо виконати 

перетворення  Pj  власне  S,  яке  віддзеркалює  логічний  висновок  про  виконання  процесу  збага-
чення з позиції забезпечення поточних значень QK1(t1),QK2(t1),QK3(t1),… портфеля замовлень фа-
брики огрудкування. 

Отже,  в  системі  інтелектуального  управління  групою  технологічних  секцій  ЗФ  ПАТ 
«ЦГЗК», маємо систему моніторингу, яка збирає дані про стан комплексу збагачення і його те-
хнологічне обладнання. Якщо задати цільову траєкторію Т* зміни в часі стану комплексу тех-
нологічних  об’єктів  збагачення  (кульових  млинів,  класифікаторів,  гідроциклонів,  магнітних 
сепараторів, дешламаторів, електродвигунів, локальних адаптивних систем керування нижньо-
го рівня управління), то в процесі роботи кожна технологічна секція відтворює свою визначену 

фактичну траєкторію   tТ *
1 ,  tТ *

2 ,  tТ *
3 . Ці траєкторії можуть відрізнятись одна від одної в часі 

за  рахунок  різного  стану  технологічного  обладнання,  параметрів  321 ,, XXX , 
1
3

1
2

1
1 ,, UUU , 1

3
1
2

1
1 , ссс ЦЦЦ …  тощо.  Потрібно  побудувати  систему  інформаційного  забезпечення, 

яка б оцінювала відхилення фактичної траєкторії Тф(t) від   tТ зад
*  за кожною секцією з переда-

ванням даних про ці відхилення оператору-диспетчеру збагачувальної фабрики. Цю задачу мо-
жна звести до рішення більш простої підзадачі, коли траєкторія Т*(t) представлена лише однією 
вершиною,  яка  описує  визначену  область  станів  виробництва  концентрату  з  параметрами 

      1
1

1
1

1
1 t,t,t

11 MККQ  ;        1
2

1
2

1
2 t,t,t

22 MККQ  ;        1
3

1
3

1
3 t,t,t

33 MККQ    кожної  із  трьох  секцій. 

Отже, процес управління може бути зведеним до контролю масової частки заліза в концентраті 

траєкторії виробництва за кожною із трьох секцій       3
3

2
2

1
1

321
,, ttt KKK  , масової частки магніт-

ного  заліза  у  хвостах  за  кожною  із  трьох  секцій       1
3

1
2

1
1 ,, ttt MMM  ,  продуктивності  кожної 

секції по концентрату       1
3

1
2

1
1

321
,, tQtQtQ KKK , та розрахунку раціональних режимів роботи зава-

нтаження кульових млинів (КМ) першої стадії збагачення, класифікаторів (кл) та магнітних се-
параторів (МС) першої стадії збагачення по кожній із трьох секцій. При цьому оператор збага-
чувального процесу повинен досягти в момент Т1(t) заданих значень «ефективності виробничо-
го циклу першої стадії збагачення» для кожної із трьох паралельно працюючих секцій у вигляді 
оцінки наборів параметрів виду 
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для першої секції. 
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для другої секції. 
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для третьої секції. 
Назва цих параметрів та їх грубі експертні значення наведені в табл. 1. Очевидним є те, що 

ці параметри для кожної із трьох секцій матимуть на момент   tT1
1  свої грубі нечіткі значення, а 

отже,  і  рівень  їх  впливу  на вихідні показники проміжного продукту першої  стадії  збагачення 
ПП(-0,056), FeПП1(-0,056), і хвПП1 будуть також різні. Проміжний продукт першої стадії надходить на 
другу стадію подрібнення, класифікації та магнітної сепарації, режимам роботи якої відповіда-
ють наступні параметри 

              1
2

1
2

1

2
)056,0(1

2
1

2

1056,01
2 ,,,,,, 2 ЦТПП ГГГFe

КМ
ЗМ           (6) 

для першої секції. 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 188

              2
2

2
2

2

2
)056,0(2

2
2

2

2056,02
2 ,,,,,, 2 ЦТПП ГГГFe

КМ
ЗМ          (7) 

для другої секції. 
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для третьої секції. 
Таблиця 1 

Режими роботи і технологічні показники трьох технологічних секцій РЗФ, що працює на фабрику оґрудкування 
 

Назвапоказника 
Секція 1  Секція 2  Секція 3  Секція 1  Секція 2  Секція 3 

Грубі (експертні) оцінки змінних  Адаптовані до типу руди оцінки змінних 
Продуктивність кульового млина т/год Qвх(t)  180-250  180-250  180-250  240  245  240 

Продуктивність кульового млина т/год  1
1
КМ
СQ   180-250  180-250  180–250  240  245  240 

Продуктивність кульового млина т/год  2

1
КМ
СQ   180-250  180-250  180-250  240  245  242 

Циркуляційне навантаження %  1

1
КМ
СЦ   100-150  100-150  100-150  128  130  126 

Циркуляційне навантаження %  2
1
КМ
СЦ   100-150  100-150  100-150  126  130  126 

Масова  частка  твердого  в  промпродуктах  кла-
сифікації г/л {Кл} 

1350-1500  1350-1500  1400-1550  1420  1450  1440 

Масова  частка  твердого  в  зливі  класифікатора 
% 

37-47  37-47  42–50  45  44  46 

Масова частка класу -0,056 мм в зливі класифі-

катора % 
056,0Кл   50-60  50-60  46-58  58-60  56-58  58-59 

Питома  продуктивність  млина  по  знову  утво-
реному класу -0,056 мм т/м3 год  1

056,0
КМПП

  1,0-1,5  1,0-1,5  1,0-1,25  1,35  1,30  1,36 

Кількість води, що надходить  до млина м3/год 
КМ

ВхW   50-80  50-80  50-80  72-74  73-74  72-75 

Кількість води, що надходить до класифікатора 

м3/год  Кл
ВхW   110-130  110-130  110-130  126  124  128 

Масова частка вмісту твердого в розвантаженні 
млина г/л зм 

2000-2200  2000-2200  2000-2200  2100  2150  2160 

Масова частка вмісту твердого в розвантаженні 
млина % зм 

68-74  68-74  68-74  72  73  73 

Питома  продуктивність  млина  т/м3  год 
2

056,0
КМПП

  0,8-1,1  0,8-1,1  0,8-1,1  0,95  0,98  1,05 

Масова частка заліза в розвантаженні млина ІІ 

стадії подрібнення %  2
Fe   51,0-60  51,0-60  51,0-60  54-56  55-57  59-60 

Масова  частка  вмісту  твердого  в  зливі  гідро 
циклона Ø710 мм другої стадії подрібнення г/л 

2
Г  

1130-1190  1130-1190  1130-1180  1170  1160  1178 

Масова  частка  вмісту  твердого  в  зливі  гідро 
циклона Ø710 мм другої  стадії  подрібнення % 

2
Г  

15-20  15-20  15-19  18,6  19,2  19,1 

Масова частка класу -0,056 мм в зливі гідроци-

клона %  2
)056,0(Г   75-86  75-86  72-80  78-80  82-84  78-80 

Тиск на вході в гідроциклон МПа  2
ГТ   902,5  902,5  902,5  2,5  2,40  2,48 

Циркуляційне  навантаження  млина  другої 
стадії подрібнення % Ц2 

100-150  100-150  100-150  140-142  140-144  140-146 

Продуктивність млина третьої стадії т/год  3
КМQ   250-350  250-350  180-250  330-340  330-340  220-240 

Масова частка вмісту твердого в розвантаженні 

млина г/л  3
КМ   2140-2220  2140-220  2140-2220  2200  2200  2180 

Масова частка вмісту твердого в розвантаженні 

млина %  3
КМ  

66-70  66-70  66-70  69  69  68,6 

Питома  продуктивність  млина  т/м3  год 
3

056,0
КМПП

  0,26-0,3  0,26-0,3  0,26-0,3  0,29  0,29  0,29 

Масова  частка  загального  заліза  в  розванта-

женні млина третьої стадії подрібнення %  3
Fe   61,2–62,4  61,2–62,4  62-66  61,9  62,1  64,8 

Масова  частка  твердого  в  зливі  гідроциклона 

(ГЦ 71) третьої стадії подрібнення г/л  3
ЗГ   1250-1310  1250-1310  1310-1400  1300  1300  1380 

Масова  частка  твердого  в  зливі  гідроциклона 

(ГЦ 71) третьої стадії подрібнення %  3
ЗГ  

26-30  30-34  30-34  29  32,6  33,4 
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Продовження табл. 1 
Масова частка класу -0,056 мм в зливі гідроци-
клона ГЦ 71 %  3

056,0   94-95  94,5-96  94,5-96  94,8  95,4  95,8 

Циркуляційне навантаження % Ц3  100-150  100-150  100-150  136-148  138-146  142-148 
Втрати  магнетитового  заліза  в  хвостах  І  стадії 
збагачення %  1

Fe   1,9–2,35  1,9–2,35  1,8–2,0  2,25  2,25  1,95 

Втрати магнетитового заліза в хвостах ІІ стадії 
збагачення %  2

Fe   1,9–2,0  1,8–2,0  1,8–2,0  1,90  1,90  1,90 

Втрати магнетитового заліза в хвостах ІІІ стадії 
збагачення %  3

Fe   1,0–2,0  1,0–2,0  1,0–2,0  1,2  1,2  1,2 

На момент контролю   tТ 2
1

 проміжний продукт другої стадії збагачення буде характеризу-

ватися такими параметрами: масовою часткою загального заліза в продуктах збагачення  2ПП
Fe  

та втратами магнітного заліза у хвостах другої стадії збагачення  2ПП
Feм

 . 

Проміжний продукт другої стадії збагачення надходить на третю стадію подрібнення, кла-
сифікації, магнітної сепарації та дешламації, а вихідні параметри концентрату залежатимуть від 
множини параметрів виду 

              1
3

1

3
056,01

3
31

3

1056,01
3

1
3 ,,,,,, 3 ЦППQ ГFe

КМ
КМКМ           (9) 

для третьої стадії першої секції. 

              2
3

2

3
056,02

3
32

3

2056,02
3

2
3 ,,,,,, 3 ЦППQ ГFe

КМ
КМКМ         (10) 

для третьої стадії другої секції. 

              3
3

3

3
056,03

3
33

3

3056,03
3

3
3 ,,,,,, 3 ЦППQ ГFe

КМ
КМКМ         (11) 

для третьої стадії третьої секції. 

На момент контролю   tТ 3
1  проміжний продукт третьої стадії збагачення (після п’ятої стадії 

магнітної  сепарації)  відповідатиме  значенням:  масова  частка  загального  заліза 

 %8,690,683 ПП
Fe ,  втрати  магнітного  заліза  у  хвостах  п’ятої  стадії  збагачення 

 %0,20,13 ПП
FeМ

 , а після процесу дешламації   %8,18,03 ПП
FeМ

 . 

Отже, кожна стадія збагачення характеризується своїм життєвим циклом продукту і в мо-

мент  )(1
1 tТ , )(2

1 tТ , )(3
1 tТ   відповідає  заданим  значенням  проміжного  продукту  П1,П2,П3,  якому 

відповідають вихідні змінні  )(tПП
Fe , )(tПП

Fe , )(056,0 tПП
  (рис. 2). 

Рис. 2. Життєві цикли проміжних продуктів процесу збагачення в часі 
 

Задачу  синтезу  управління  життєвим  циклом  продукції  зве-
демо  до  визначення  адаптованого  значення  грубої  експертної 
оцінки кожного з параметрів  (табл. 1)  і підтримання  їх експерт-
ними  системами  (ЕС)  інтегрованої  інтелектуальної  системи  уп-
равління  технологічними  секціями  рудозбагачувальної  фабрики 
(РЗФ).  

Для одержання адаптованих уточнених змінних використана 
структура нейро-нечіткої мережі, що представлена на рис. 3,  де 

нейрони першого шару передають вхідний сигнал, виконуючи транзитну функцію.  
Рис. 3. Структура нейро-нечіткої мережі 

 

Другий  шар  нейронів  виконує  операцію 
фазифікації,  моделюючи  функцію  належності 
[6]. Отже,  він складається  із  кількості нейронів, 
які  дорівнюють  загальному  числу  нечітко  (гру-
бо)  визначених  нечітких  множин,  що  описують 
значення  параметрів,  наприклад: 

1

1Кл , 1
056,0Кл , 1

056,0
КлПП , … . 

Третій  шар  відповідає  за  визначення  ступе-
ню  достовірності  правил  і  складається  із 
ПП1ПП2 нейтронів, кожний із яких, у свою чер-

t 

%βFe 

T1
1  T1

2  T1
3 

П1 

П2 

П3 
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рівень I 
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гу, одержує по два вхідних сигнали від нейронів другого шару і реалізує логічну зв’язку «І» за 
допомогою однієї з функцій, що відноситься до класу t - норм [6]. 

Призначення третього шару нейро-нечіткої мережі відповідає алгоритму нечіткого виводу 
[6]. Четвертий шар нейронів відповідає третьому етапу нечіткого виводу та відіграє роль нечіт-
кої  операції  «АБО».  Нейрон  вихідного  шару  разом  із  вектором  вагових  коефіцієнтів,  які 
зв’язують  його  з  вихідними  сигналами  попереднього  шару,  виконує  операцію  дефазифікації, 

визначаючи  точне  значення  параметрів  контролю  1

1Êë , 1
056,0Кл , 1

056,0
КлПП ,…  .  В  табл.  1  (як 

приклад) для умов РЗФ ПАТ «ЦГЗК» наведено адаптовані значення технологічних параметрів 
до типів руд, які надходять на збагачення. При цьому момент зміни типу руди визначається ро-
зробленими алгоритмами оцінки типу руди в часі на базі мереж Петрі [7]. 

Розглянута  задача  інформаційного  управління  групою  технологічних  секцій  РЗФ  має  ряд 
загальних особливостей, що дозволяє ефективно об’єднати засоби їх рішення в єдиній оболонці 
інтегрованої інтелектуальної системи управління. Структуру такої інтегрованої інтелектуальної 
системи наведено на рис. 4. 

Центральним елементом комплексу  є управлінська  система,  яка  складається  з динамічної 
бази оперативних станів і сукупності про-цедур вироблення закону управління.  

Дії цих процедур визначаються змістом баз знань БЗ1,БЗ2,БЗ3 для кожної з трьох стадій і 
кожної з трьох секцій і моделлю, яка описує задану цільову траєкторію керова-ного збагачува-
льного  процесу  виробництва  концентрату  з  параметрами Feконц  заданого  фабрикою  огрудку-
вання. 

База БЗ1 містить знання (події) про структуру та постійні властивості об’єктів управління 
(кульові млини, спіральні класифікатори, магнітні сепаратори, гідроциклони, дешламатори то-
що) і середовища, в якому працюють технологічні секції РЗФ. 

Рис. 4. Структура  інтегрованої  інтелек-
туальної  системи  управ-ління  технологічни-
ми  секціями  рудозбагачувальної  фабрики 
(РЗФ) 

 

Цільову  траєкторію  виробницт-
ва  концентрату  шляхом  трансфор-
мації властивостей сирої руди  з різ-
ними характеристиками збагачення і 
розкриття  залізних частинок та оде-
ржання  в  часі  проміжних  продуктів 
ПП1,ПП2,ПП3  описано  математично 
у вигляді мереж переходів Петрі [7].  

Ця  база  знань  є  компонентом 
бази оперативних станів  і будується 
як сукупність об’єктів, що об’єднані 
у  підмножини/класи  довільного 

складу  і  ієрархії. Кожний з об’єктів керування характеризується набором параметрів (1-3),  (4-
6), (3-9) і їх властивостей (див. табл. 1) та визначається протоколом інформаційної взаємодії з 
системою і/або з іншими системами керування процесами фільтрації та огрудкування. 

База знань БЗ2 являє сукупність логіко-динамічних моделей, які описують поведінку в часі під-
порядкованих системі дискретних об’єктів управління бункерами та складами РЗФ, дешламаторами, 
процесом фільтрації тощо. Особливість даної моделі полягає в тому, що для запису результатів дій 
операторів у загальному вигляді зручно використовувати логіку часу (логіку часових співвідношень). 

База знань БЗ3 є логіко-динамічною моделлю процесу управління, яка реалізується інтелектуаль-
ною системою, представляє собою сукупність правил, законів і алгоритмів генерації системи на інфо-
рмацію, яка надходить із датчиків та системи моніторингу змінних параметрів секцій 1,2,3,… . 

Виконавче оброблююче ядро системи керування є інтерпретатором моделі процесу управ-
ління процесом збагачення в АСУТП РЗФ. Ця модель у свою чергу керує роботою виконавчого 
ядра і задає логіку виконання дій щодо управління параметрами продуктивності кульових мли-

нів третьої стадії  збагачення  1
3 )( кмQ , 2

3 )( кмQ , 3
3 )( кмQ   і контролю за параметрами  1

Fe , 2
Fe , 3

Fe  по 

кожній із трьох секцій РЗФ. 

 

БЗ2 
Логіко-динамічні моделі 

стадій збагачення та 
секцій 

БЗ3 
Логіко-динамічна модель 
процесу керування РЗФ 

БЗ4 
Логіко-динамічні моделі для 
ідентифікації і оцінки стану 

процесу виконання замовлення 

БЗ1 
Структура і 

властивості об’єктів 
збагачення 

Цільова траєкторія 
виконання 

 
  Об’єкти 

управління 
стадіями, секціями 

Зовнішні ІС 

Завдання (портфель замовлень) 
фабрики огрудкування 

Динамічна 
база 

оперативних 
технологічних 

даних 

Команди (вимоги) 
щодо експертних 

оцінок параметрів, 
ситуацій 

Команди (вимоги) на 
пошук оптимальних 

рішень 

Оцінка ситуацій 
і рішень 

Управлінська 
система     ЕС 

Процедура 
прийняття 

рішень 

ОПР 

Оператор 
РЗФ 
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Структура  і  організація  динамічної  бази  оперативних  станів  системи  керування  тісно 

пов’язана  з оцінкою в часі параметрів  траєкторії  1
1Т , 2

1Т , 3
1Т   (для кожної  із  секцій 1,2,3 РЗФ). 

Для цього використані програмні засоби (Matlab, Simulink) [8], які дозволяють спочатку на ос-
нові описаної вище методики адаптації нечітких оцінок роботи першої стадії збагачення ство-
рити навчену нейронну мережу відносно заданих характеристик завантаження кульових млинів 

першої стадії  1

1
КМ
СQ , 2

1
КМ
СQ , циркуляційного навантаження  1

1
КМ
СЦ , 2

1
КМ
СЦ , параметрів Кл1 - масо-

вої частки твердого у продуктах класифікації, Кл-0,056 - масової частки класу -0,056 в зливі кла-
сифікатора, та прогнозувати за допомогою нечіткої регресійної моделі виду 

...1

1

11
14056,03211
КМ
СКлКл

КМ
Co

ПП
Fe ЦаааQаа    параметри руху траєкторії   1

1 tПП
Fe , 

 2
1 tПП

Fe ,   3
1 tПП

Fe … до заданого значення  задПП
Fe  в момент часу  1Т . 

Подібна процедура виконується для другої і третьої стадії збагачення задля прогнозування 

відповідно параметрів  2ПП
Fe , 3ПП

Fe  та їх відхилень від заданих значень  задПП
Fe . 

Рівень  інтелектуалізації системи управління секціями 1,2,3,… суттєво розширенo за раху-
нок  бази  знань БЗ4  і  експертних  систем  (ЕС),  які  спочатку  відтворюють  грубі  нечіткі  оцінки 
управлінських параметрів (див. табл. 1), а потім ці параметри уточнюються у процесі навчання 
системи і відтворюються у вигляді оптимальних режимів роботи технологічних секцій, стадій за-
лежно від завдань управлінської системи фабрики огрудкування, типів руд, які надходять на збага-
чення тощо, а отже, і специфічними процедурами оптимального вибору і прийняття рішень. 

У межах розробленої автором нечіткої логіко-динамічної моделі управління технологічними сек-
ціями РЗФ [1] ЕС самостійно приймає рішення щодо компенсації визначених відхилень від цільової 
траєкторії Fe  і формує  управлінські  впливи  (завдання) локальним системам керування нижнього 
рівня управління стадіями збагачення. Під час виникнення складних аномальних явищ (технологіч-
ної зупинки кульового млина КМ1 першої стадії збагачення), або проблемної ситуації, пов’язаної зі 
зміною типу руди, що надходить на збагачення [7], або неможливості виконання значень заданих 
параметрів 

Ф
Q фабрики огрудкування (власними засобами), управлінська система звертається до 

зовнішньої дедуктивної ЕС з вимогою дослідити наявні технологічні ситуації та видати діагноз або 
нові рекомендації щодо стабілізації сумарної продуктивності 

321 KKК QQQ  трьох збагачувальних 

секцій РЗФ. 
Висновки. Для умов збагачувальної фабрики, що працює на фабрику огрудкування,  і яка 

переробляє чотири типи руди з різними текстурними характеристиками, розроблена інтелекту-
альна система узгодженого управління технологічними секціями з постійною адаптацією пара-
метрів керування до типів руди і експертною оцінкою відхилень фактичної траєкторії виробни-
цтва концентрату від заданої фабрикою огрудкування. 

Апробація  запропонованих методів узгодженого  інтелектуального управління технологіч-
ними секціями  збагачувальної фабрики в межах  інформаційної  системи з експертними систе-
мами  і  нейромережевою  оцінкою  параметрів  управління  довела  їх  адекватність  щодо  розши-
рення можливості персоналу (ОПР) збагачувальної фабрики виконувати управлінські рішення, 
пов’язані з керуванням трьохстадійним технологічним процесом виробництва концентрату за-
даної потужності та якості. Це дозволило автору в подальшому сконцентрувати увагу на розро-
бці  програмного  забезпечення  для  інтелектуального  керування  групою  технологічних  секцій 
рудозбагачувальної фабрики ПАТ «ЦГЗК», що працює на фабрику огрудкування. 
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ПРОСТОРОВА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ГАЛЬМУВАННЯ ШАХТНОГО ПОЇЗДА 
ПРИСТРОЯМИ З ОБМЕЖЕНИМ ФРИКЦІЙНИМ МОМЕНТОМ 

 

У роботі знайдено спосіб отримання динамічних параметрів складних механічних багатомасних систем машин, 
що просторово рухаються по наперед означених траєкторіях, та мають у своєму складі неголономні зв’язки. Складе-
но розрахункову схему руху шарнірно-зчленованого локомотива із складом навантажених вагонеток по ділянці шах-
тної рейкової колії із наперед виміряними геометричними параметрами. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок науковими та практичними 
завданнями. При гальмуванні шахтних і рудникових локомотивів найбільш широко застосову-
ється гальмування з використанням гальмівної сили в точці контакту колеса з рейкою. Для цьо-
го використовують колісно-колодкові гальма, дискові осьові (розташовані на осі колісної пари) 
і трансмісійні (на валу тягового двигуна), а також динамічне гальмування двигуном. Найбільш 
перспективним з нині існуючих шахтних локомотивів є шарнірно-зчленований електровоз Е10 
[1], оснащений усіма перерахованими вище системами гальмування і здатний надійно працювати в 
умовах шахтної колії з легким баластним шаром і суттєвою недосконалістю в плані та профілі. Але 
опис  руху  такої  машини  із  складом  навантажених  вагонеток  виявляється  складним  науково-
технічним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При побудові тривимірної динамічної моделі шахтно-
го шарнірно-зчленованого локомотива, що рухається по ділянці реальної шахтної колії, із викривлен-
нями в плані  і профілі, а також систематичними і локальними (довгі й короткі) недосконалостями, 
найбільш підходящим можна вважати підхід, заснований на складанні рівнянь Лагранжа другого ро-
ду [2]. Однак він базується на припущенні, що всі зв'язки в системі є голономними. 

Завдання дослідження полягає у пошуку способа отримання динамічних параметрів склад-
них механічних багатомасних систем машин, що просторово рухаються по наперед означених 
траєкторіях, та мають у своєму складі неголономні зв’язки. 

Мета.  Скласти  розрахункову  схему  руху  шарнірно-зчленованого  локомотива  із  складом 
навантажених вагонеток по ділянці шахтної рейкової колії  із наперед виміряними геометрич-
ними параметрами. 

Викладення матеріалу дослідження.  Якщо  з  певною  ймовірністю  припустити,  що  всі 
зв'язки в системі шарнірно-зчленований локомотив - рейкова колія є голономними, то ми отри-
маємо розрахункову схему його розміщення на колії в режимі вибігу (без тяги і гальмування), 
що наведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Розрахункова схема шарнирно-зчленованого локомотива з голономними зв’язками: 

а - вигляд спереду; б - вигляд зліва 

                                           
 Проців В.В., 2013 
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Тут  позначені  тільки  маси,  лінійні  жорсткості  і  коефіцієнти  лінійної  дисипації.  Моменти 
інерції (у тому числі елементів приводу і трансмісії), а також крутильні жорсткості і коефіцієн-
ти крутильної дисипації умовно не показані. 

Хоча в реальних зчіпних пристроях шахтних локомотивів присутні зазори, що викликають 
ударні  навантаження  на  рами  другої  тягової  секції  локомотива  і  першої  вагонетки  причіпної 
частини поїзда, в режимі гальмування (зчіпка стиснута) цей зв'язок із високим ступенем точно-
сті можна вважати голономним, а масу складу вагонеток mc приєднаної до локомотива пружно-
дисипативним зв'язком (з параметрами cc і c). Маса середньої секції локомотива розділена на-
впіл між тяговими секціями mk/2, а її рама представлена у вигляді пружного стрижня з парамет-
рами ck і k.  

До рам двох тягових секцій з масами mi за допомогою пружно-дисипативних елементів ве-
ртикальної (з параметрами cz і z) і горизонтальної (з параметрами cx і x,cy і y) підвіски приєд-
нані по чотири колеса з масами minj. Наведені до колеса маси рейкової колії у вертикальній moz і 
в горизонтальній moy площинах приєднані до нерухомої основи шляху за допомогою вертикаль-
них  (з  параметрами  coz  і oz)  і  горизонтальних  (з параметрами  coy  і oy)  пружно-дисипативних 
зв'язків. 

Пружно-дисипативні зв'язки між колесами і рейками як вертикальні (вони позначені пруж-
но-дисипативних параметрами cкол  і кол), так  і горизонтальні (відповідно cукол  і укол) прийняті 
голономними. Оскільки контактна жорсткість коліс значно більше (більш ніж на два порядки) 
жорсткості  вертикальної  підвіски  коліс  на  рамі  тягової  секції  cz  та  вертикальної  жорсткості 
рейкової колії coz, наведеної до колеса, то нею можна було б знехтувати. 

Проте в загальному випадку зв'язки коліс (і рейкових гальм) з рейками є односторонні і не-
голономні  як у вертикальній площині  (оскільки кочення супроводжується  ковзанням),  так  і  в 
горизонтальній  (оскільки  присутній  поперечне  ковзання).  Тому  така  розрахункова  схема  не 
може бути коректно описана рівняннями Лагранжа. Але якщо розбити її на дві частини, - верх-
ню 1 (власне локомотив),  і нижню 2 (рейкова колія), як це показано на рис. 1, то ми зможемо 
скласти дві системи рівнянь Лагранжа другого роду, пов'язані по межі взаємодії коліс з рейка-
ми. У цьому випадку відкидаючи, наприклад, рейкову колію, ми повинні замінити її вплив на 
локомотив  реакціями  рейок,  діючих  на  колеса  локомотива  у  вертикальній  і  горизонтальній 
площинах за принципом Д'Аламбера. 

Ці ж сили, але з протилежним знаком, за третім законом Ньютона будуть впливати на рей-
ки  з боку коліс локомотива  і  виступати  узагальненими силами при вирішенні  системи 2  (для 
рейкової колії). Отже, обидві системи рівнянь можна вирішувати спільно з однаковими почат-
ковими умовами, при цьому сили взаємодії коліс з рейками будуть не внутрішніми, а зовнішні-
ми для кожної із зазначених систем. 

Тому, розбиваючи завдання на два, отримаємо узагальнені координати для кожного з них, - 
і для локомотива (табл. 1) і для рейкової колії (табл. 2), де враховані також кутові координати 
тягових двигунів, вихідних валів осьових редукторів і коліс локомотива з півосями. 

У результаті, в загальному випадку неголономні зв'язки між колесом і рейкою можуть бути 
замінені за принципом Д'Аламбера-Лагранжа їх реакціями на кожну систему так, що траєкторія 
руху звільненої системи залишиться незмінною в просторі та в часі [3]. При цьому компоненти 
реакцій зв'язків представляють собою міри Лебега-Стілтьєса. 

Таблиця 1 
Вибір узагальнених координат рівнянь динаміки поїзда 

 

Головні напрямки переміщень  Узагальнені координати  Число ступенів свободи 
x xi,xinj,it,in,inixc,zc,yc  27 

z zi,zinj,i,i,i,in  20 
y yi,yin  6 
  Загалом  53 

 

Таблиця 2 
Вибір узагальнених координат рівнянь динаміки рейкової колії 

 

Головні напрямки переміщень  Узагальнені координати  Число ступенів свободи 
z zoinj  8 
y yoinj  8 
  Разом  16 
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Отримані реакції необхідні для визначення узагальнених сил в рівнянні Лагранжа другого 
роду, що описує динамічну модель шарнірно-зчленованого локомотива із складом вагонеток на 
ділянці реальної шахтного рейкової колії [4]. Сумарна система включатиме наступні узагальне-
ні координати (табл. 3) обох систем. 

Таблица 3 
Выбор обобщенных координат уравнений динамики шахтного поезда на рельсовом пути 

 

Головні напрямки переміщень  Узагальнені координати  Число ступенів свободи 
х xi,xinj,in,inj,xc,zc,yc  27 

z zi,zinj,zoinj,i,i,i,in  28 

y yi,yin,yoinj  14 
  Разом  69 

 

Модернізований шарнірно-зчленований кабельний електровоз Е10, має багаторазове резе-
рвування гальмівних систем за рахунок установки на ньому декількох паралельно працюючих 
гальм різних  типів,  що  реалізують  гальмівну  силу  в  точці  контакту  коліс  з  рейками.  На  валу 
приводного електродвигуна 1 ходового візка (рис. 2) тягової секції розташований трансмісійне 
дискове гальмо 2.  

Осьові  дискові  гальма  3  встановлені  на  колісних  парах,  а  колісно-колодкові  гальма  4  на 
кожному колесі локомотива. 

Розрахункова  схема  гальмування  локомотива  Е10  зі  складом  навантажених  вагонеток  на 
рейковому шляху наведена на рис. 3. До другої по ходу руху тягової секції 1 прикладена сила 

на зчепленні від складу навантажених вагонеток.  
Середня секція 2,  рама якої прийнята у вигляді пруж-

но-диссипативного стрижня, що працює на стискання, з'єд-
нує її з першої тягової секцією 3. Колеса з півосями і зубча-
сте  колесо  другого  ступеня  осьового  редуктора  (з  наведе-
ними до нього масами і моментами інерції решти елементів 
трансмісії) обертаються навколо власних осей.  

Короткий карданний вал у тягових секціях, що з'єднує 
вал  тягового  двигуна  з  осьовим  редуктором  найближчій 
колісної  пари,  а  також  довгий  карданний  вал,  що  з'єднує 
перший осьовий редуктор з осьовим редуктором другої ко-

лісної пари, представлено у вигляді пружно дисипативних зв'язків, працююючих на кручення. 
Рис. 3. Разрахункова  схема  гальмування  локомотива  Е10 

гальмами,що реалізують гальмівну силу в точці контакту колеса 
і рейки 

 

Тут і далі для позначення змінних прийняті такі 
основні  й  додаткові  нижні  індекси,  що  визначають 
приналежність  змінної до об'єкта математичної мо-
делі:  k  -  до  середньої  секції;  i -  до  тягових  секцій 
(i = 1, 2), де 1 позначена перша за ходом руху у на-

прямі  осі  O
~

  секція.  Вона  оснащена  циліндровим 

шарніром для спирання середньої секції на тягову.  
Секція 2 з’єднана з середньою секцією локомо-

тива  сферичним  шарніром;  in – до  колісних  пар  (осьових  редукторів)  i-ї  секції  (n = 1, 2),  де 1 
позначена ближня до голови потягу колісна пара; inj- до коліс in-ї пари, пружних та дисипатив-
них елементів (j = 1, 2), де 1 позначені ліві у напряму до голови потягу колеса; ins - до бандаж-
но-колодкового гальма, встановленого на n-й колісній парі (s = 1, 2), де 1 позначенo ліві у на-
пряму до голови потягу колодки; ind - до дискового гальма, встановленого на n-й колісній парі 
(d = 1, 2)  при  цьому  1  позначені  ліві  у  напряму  до  голови  потягу  колодки;  id - до  дискового 
гальма, встановленого в трансмісії i-ї секції, при чому 1 позначено ближні у напрямку до голо-
ви потягу колодки; it - до вала тягового двигуна, встановленого на i-й тяговій секції; o - до ос-
нови (рельсова колія); L - до лівої рейки;  R  - до правої рейки. 

Для опису руху локомотива по реальній рейковій колії виберемо нерухому систему коор-

динат  O
~

, а для кожного твердого тіла екіпажа по дві рухомі системи координат - природну 

 
Рис. 2. Ходовий візок локомотива Э10 

 

   



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  195

Oxyz  в полюсі обертання тіла і  zyxO   в його центрі мас. Тому  xO  ,  yO  ,  zO   - головні цент-

ральні осі інерції тіла. Усі системи координат вибрані правими. Осі природної системи коорди-
нат направлені відповідно по дотичній, нормалі та бінормалі до осі колії, а її положення щодо 
нерухомої системи координат характеризується дуговою координатою уздовж осі колії  S , і на-

правляючими кутами ,, між відповідними осями нерухомої системи координат   OOO
~

,
~

,
~

 

і  дотичними  до  проекцій  осі  колії  S  на  відповідні  площини  (горизонтальну,  бічну,  фронтальну). 
Кривизна колії в кожній точці шляху в горизонтальній площині визначається як  або радіусом R, 

у вертикальній площині як  22
    або поздовжнім ухилом шляху ip, а також поперечним ухи-

лом колії is. Останній параметри можна також задавати кутом поперечного ухилу колії h, який до-
рівнює arctgis або is в радіанах, оскільки цей кут малий (не більше 3°). 

Швидкість руху локомотива уздовж осі шляху є швидкість руху початку природної систе-
ми координат його першої секції з урахуванням поздовжнього ковзання x, тобто S=S1=vt(1-x).  

Беручи до уваги конструктивні особливості шарнірно-зчленованого локомотива можна за-
писати наступні рівняння зв'язку між природними системами координат тіл, що належать ло-
комотиву 

;12 ksSS  ;
2

1
k

k
s

SS  .
2

)1(

2

bn
iin

s
SS 

 
перша по ходу руху ходова секція з'єднана з рамою проміжної секції циліндричним шарніром, а 
друга  -  сферичним,  тому  кут  поперечного  гойдання k=1.  кут  рискання  (виляння)  середньої 
секції дорівнює k=arcsin(y2-y1/sk),  а  її  кут галопування (поздовжнього гойдання)  знаходять як 
k=arcsin(z2-z1)/sk. для практичних цілей зазвичай цікаві переміщення елементів шахтного поїз-
да щодо осі шляху S, тому систему рівнянь будемо будувати відповідно. 
рейковий шлях представлений у вигляді двох балок нескінченної довжини, що лежать на пруж-

ній основі, яка підпорядковується гіпотезі власова. 

При складанні математичної моделі гальмування шахтного локомотива гальмами, що реа-

лізовують гальмівну силу в точці контакту колеса з рейкою, прийняті наступні допущення: 

усі жорсткості й розсіювання енергії системи лінійні; 

склад вагонеток, прикріплених до локомотива на зчепленні, представлений у вигляді одно-

го тіла з еквівалентними масо-інерційними характеристиками; 

поздовжні переміщення рейкових ниток і основи шляху не враховуються; 

навантаження,  що  переміщують  одну  нитку  рейкової  колії  не  роблять  впливу  на  іншу,  а 

взаємні переміщення рейок і основи на контактній поверхні відсутні. 

Висновки. Розбиваючи складну механічну систему на декілька  систем по межам  їх  взає-

модії, є можливість отримати узагальнені координати для кожної з них, наприклад, – і для ло-

комотива і для рейкової колії. Таким чином, обидві системи рівнянь можна вирішувати спільно 

з однаковими початковими умовами, при цьому сили взаємодії коліс з рейками будуть не внут-

рішніми, а зовнішніми для кожної із зазначених систем. У результаті, в загальному випадку не-

голономні  зв'язки  між  колесом  і  рейкою  можуть  бути  замінені  за  принципом  Д'Аламбера-

Лагранжа їх реакціями на кожну систему так, що траєкторія руху звільненої системи залишить-

ся незмінною в просторі та в часі. При цьому компоненти реакцій зв'язків представляють собою 

міри Лебега-Стілтьєса. Складено розрахункову схему руху шарнірно-зчленованого локомотива 

із  складом  навантажених  вагонеток  по  ділянці  шахтної  рейкової  колії  із  наперед  виміряними 

геометричними параметрами. 
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СЕЛЕКТИВНА АГРЕГАЦІЯ ВУГІЛЛЯ 
 

Стаття стосується спеціальних методів збагачення і зневоднення тонко- і дрібнодисперсного вугілля - селекти-
вної  масляної  агломерації  та  флокуляції  вугілля  латексами,  які  можуть  використовуватися  як  самостійно,  так  і  в 
комплексі з флотацією. Мета роботи - на основі результатів проведених досліджень викласти  особливості цих тех-
нологічних процесів, зокрема, фізико-хімічні основи механізму масляної агломерації та латексної флокуляції вугіл-
ля; охарактеризувати основні чинники впливу на процеси. 

Фізико-хімічні основи механізму масляної агломерації вугілля. В основі всіх різновидів мас-
ляної  агломерації  вугілля  лежить  процес  селективного  розділення  дрібнозернистої  вугільної 
мінеральні суміші, який  складається з послідовних технологічних стадій [1,2]: адгезійної взає-
модії між вугіллям і масляними фракціями, емульгування з утворенням первинних вуглемасля-
них флокул та їх аутогезійного структурування у відносно тверді гранули (рис. 1).  

Рис. 1. Зразки аншліфів вуглемасляних агломератів: 1-
4 - структура „ядро-оболонка”; 5 - вугілля у масляній крап-
лі; 6 - вуглемасляна флокула 

 

Адгезійна взаємодія деяких вуглеводневих рі-
дин  з  вугіллям різних стадій метаморфізму дослі-
джена сучасними фізико-хімічними методами.  

Встановлено,  що  адгезія  в  між  фазній  зоні 
зв’язуюче-субстрат  обумовлюється  фізичними 
зв’язками (сили Ван-дер-Ваальса), а також можли-
ві водневі  і хімічні  зв’язки. Позитивну роль відіг-
рають компланарні структури масляного агента. 

Емульгування  має  місце  як  в  процесі  агло-
мерації  розбавлених  суспензій  вугілля,  де  взає-
модія  зв’язуючого  і  вугілля  супроводжуються 
селективним  захопленням  тонких  частинок  ву-
гілля на поверхні масляної фази, так і у випадку 
агломерації концентрованих суспензій, коли від-
носне зниження об’єму води і наявність твердих 
гідрофільних і гідрофобних частинок створюють 
умови  для  формування  зворотного  емульсії.  У 

цілому,  утворення  вуглемасляних  флокул  обумовлено  дією  твердого  емульгатора,  який  пред-
ставлений дисперсним органічним компонентом твердої фази агломерованої суспензії з розви-
неною поверхнею. 

Зафіксовано  регулярність  аутогезійних  контактів  первинних  вуглемасляних  структур,  залеж-
ність міцності агломерату на співвідношення адсорбційних і об’ємних шарів зв’язуючого, а також 
залежність розміру гранул від інтенсивності гідродинамічних впливів та інших технологічних па-
раметрів агломераційного процесу. 

Виявлені закономірності агломераційних механізмів і фізико-хімічні особливості вуглема-
сляної  взаємодії,  є  основою  для  розробки  і  створення  промислових  комплексів  для  масляної 
агломерації кам’яного вугілля, які були апробовані авторами на деяких підприємствах вугільної 
промисловості та енергетики (рис. 2). 

                                           
 Білецький В.С., Сергєєв П.С., 2013 
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Рис. 2. Пілотна установка масляної грануляції вугілля. Луганська 
ТЕС, м. Щастя. Крупність вихідного вугілля 0-200 мкм, густина пульпи 
3-30 %, тип зв’язуючого - мазут марки М100, витрати зв’язуючого - 20-
25% 

 

Застосування  бутадієн-стирольних  синтетичних  лате-
ксів для селективної флокуляції вугілля.  

Технологія  селективної флокуляції  тонкодисперсних 
суспензій за допомогою синтетичних латексів є перспек-
тивним  методом  підвищення  ефективності  підготовки 
тонкого вугілля [2,3]. 

Суть процесу полягає у селективному закріпленні ла-
тексних глобул на поверхні вугілля в той час як мінера-

льні компоненти пептизовані.  
Пептизація  відбувається  при  збільшенні  заряду  мінеральних  частинок  і  (або)  ліофілізації 

(гідрофілізації) їх поверхні. У цьому бере участь йоногенна поверхнево-активна речовина, час-
тіше аніонного типу, якою стабілізовані латексні глобули. 

Процеси агрегації  і пептизації забезпечують селективну агрегацію вугільних зерен і утво-
рення первинних вугільно-латексних комплексів - місточкову флокуляцію вугілля (рис. 3). 

Проведені дослідження показали, що бутадієн-стирольні латекси є найбільш активними в 
співвідношенні  компонентів  «бутадієн:стирол»  =  70:30.  Вони  стабілізовані  поверхнево-
активними речовинами – натрієвими та калієвими милами типу синтетичних жирних кислот і 

диспропорціонованої каніфолі.  
Рис. 3.  Фрагмент  вуглелатексного  комплексу, 45 000: 1 -вугільні 

частинки; 2 - латексна глобула; 3 - ланцюжок глобул; 4 - емульгатор 

При  витратах  флокулянта  100-200  г  чистої  речовини 
латексу на  тонну твердого, вихід флотоконцентрату  збіль-
шується в середньому 2-3 %, а вміст золи у відходах зрос-
тає на 4-8 %. Одночасно покращується гравітаційне розді-
лення. 

технології  на  вуглезбагачувальних  фабриках  (рис.  4) 
підтвердили  дані  лабораторних  досліджень  і  показали  пе-
реваги  пропонованого  методу,  який  відрізняється  просто-

тою реалізації, стабільністю якісних характеристик продуктів збагачення при початковому вмі-
сті золи до 30 %, а також низькі капітальні та експлуатаційні витрати.  

Рис. 4.  Схема  селективної  флокуляції  шламів  ЗФ  «Дзер-
жинська»: 1,2,3 - латекс; 4 - дозатор; 5 - пірамідальний відс-
тійник;  6  -  радіальний  згущувач;  7  -  витратимір;  8  -  апарат 
АКП; 9 - флотомашина 

 

Результати дослідно-промислової апробації.  
Для  поліпшення  цієї  технології  можна  змі-

нювати і синтезувати латекси з метою отримання 
селективних  флокулянтів  з  наперед  запланова-
ними технологічними властивостями. 

Висновок. Спеціальні  методи  збагачення  і 
зневоднення - селективна масляна агломерація та 
флокуляція вугілля латексами є перспективними 
для переробки тонко- й дрібнодисперсного вугіл-
ля  і  можуть  використовуватися  як  самостійно, 
так і в комплексі з флотацією. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ 

Наведено результати аналізу методів ідентифікації систем керування в умовах процесів збагачувальної техно-
логії.  Показано  можливість  побудови  автоматизованих  систем  керування  технологічними  процесами  збагачення 
залізорудної сировини з використанням методів індуктивного моделювання. 

Проблема та її зв’язок за науковими і практичними завданнями. Забезпечення сталого 
розвитку гірничорудних підприємств України в умовах ринкових відносин вимагає постійного 
зниження собівартості та енергоємності технологічних процесів видобутку і переробки сирови-
ни.  Протягом  останніх  десятиліть  якість  залізорудної  сировини  має  негативну  динаміку.  У 
зв’язку з цим значна  її кількість не може бути перетворена у кондиційний товарний продукт. 
Ситуація ускладнюється високою питомою енергоємністю технологічних процесів. Зокрема, у 
загальному обсязі енерговитрат вітчизняних гірничорудних підприємств частка рудозбагачува-
льної  фабрики  складає  близько  20  %,  що  є  другим  за  величиною  показником  після  фабрики 
огрудкування,  частка  якої  -  понад  50 %. Щодо  витрат  електроенергії,  то  збагачувальне  відді-
лення є найбільш енергоємним - його частка становить близько 44 %. Отже, при обґрунтуванні 
заходів з підвищення ефективності технологічних процесів видобутку і переробки залізорудної 
сировини слід звернути особливу увагу на збагачувальне відділення.  

Результати досліджень [1-5] свідчать про наявність резервів підвищення ефективності тех-
нологічних процесів збагачення залізорудної сировини, що можуть бути виявлені і використані 
шляхом  дослідження  і  удосконалення  критеріїв,  моделей,  методів  і  засобів  автоматизованого 
керування технологічними процесами. 

Аналіз досліджень і публікацій. Процес збагачення залізорудної сировини в умовах тех-
нологічної  лінії  рудозбагачувальної фабрики як об’єкт автоматизованого керування представ-

лено  множиною  векторів:   
vnV  ,...,,, 321   -  вектор  вхідних  некерованих  параметрів; 

 
unuuuuU ,...,,, 321   - вектор впливів керування;   

ynyyyyY ,...,,, 321   - вектор вихідних пара-

метрів системи; nv, nu, ny - відповідна кількість параметрів. При цьому, стан об’єкту керування 
описують виразом [1] 
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де    ri Ni ...1,     -  вміст корисного компонента у вихідній руді  за всіма  технологічними 

різновидами; Nr  - кількість технологічних різновидів;    Nii ...1,   r  - масова частка кож-

ного різновиду;    ri Ni ...1,    - група показників, що характеризують фізико-хімічні влас-

тивості  руди;    ri Nigg ...1,    -  показник,  що  характеризує  мінералогічні  та  морфологічні 

властивості збагачуваності руди; d0 – усереднена крупність руди перед збагаченням; Qо - витра-

та руди на першій стадії збагачення;    sj NjQQ ...1,    - переробка на виході кожної стадії; 

Ns  -  кількість  стадій  збагачення;    sj NjCC ...1,    -  циркуляційне  (піскове)  навантаження 

відповідної стадії;    sj Njdd ...1,    - усереднена крупність продукту після кожної  j-ї стадії 

збагачення;    sjкк Ni ...1,     -  щільність пульпи  в  процесі  класифікації  відповідно  для  j-ї 

                                           
 Тронь В.В., 2013 
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стадії;    sjcc Nj ...1,    - щільність пульпи перед магнітною сепарацією (зливі класифіка-

тора)  відповідно  для  j-ї  стадії;      sjjпппп Nj ...1,     -  вміст  корисного  компонента  у 

промисловому продукті після j-ї стадії;      sjхjхвхв Nj ...1,    - втрати корисного компо-

нента у хвостах після j-ї стадії;  к  - якість концентрату;    sj Nj ...1,    - вихід корисного 

компонента у промисловому продукті після j-ї стадії; к - вихід корисного компонента у конце-
нтраті;    sj Nj ...1,     -  витяг  корисного  компонента  у  промисловому  продукті  після  j-ї 

стадії; к – витяг корисного компонента у концентраті.  
Виходячи з нелінійного, динамічного і нестаціонарного характеру технологічних процесів 

збагачення як об’єктів керування запропоновано здійснювати їх математичний опис у класі мо-
делей Гамерштейна [2]: паралельної ортогональної моделі  
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де   jR
ykyg  - кроскореляційна функція після ортогоналізації;   jR

ykxigg  - автокореляційна фу-

нкція після ортогоналізації;  )(XGk  - ортогональні поліноми Ерміта;   M  - математичне споді-

вання; та паралельно-рекурсивної ортогональної моделі 
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з використанням яких було виконано  ідентифікацію технологічних об'єктів подрібнення,  кла-
сифікації та магнітної сепарації.  

У працях [3,4] запропоновано гібридну математичну модель замкнутого циклу подрібнен-
ня руди, аналітична частина якої описує рудопотоки і змінення гранулометричного складу пе-
рероблюваної руди в технологічних агрегатах, а для формування функцій розділення і подріб-
нення використовуються нечіткі правила Такагі-Сугено 
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де fa - аналітична частина моделі; fb - частина моделі типу «чорна скринька», що задається век-
тором параметрів θ. Відзначається, що основним завданням керування роботою збагачувально-
го  обладнання,  зокрема,  гідроциклона,  є  забезпечення  такого  режиму  функціонування,  який 
гарантує необхідний для ефективного розкриття вкраплень корисного компонента грануломет-
ричний склад рудного матеріалу. 

При формуванні інтелектуального керування технологічний процес збагачення магнетито-
вих  кварцитів  запропоновано  розглядати  як  багатовимірну  дискретну  систему  у  матрично-
векторній формі [1] 

 

,

)](),...,1(),([

.......................................................

)](),...,1(),([

)](),...,1(),(),(),...,1(),([

...........................................................................................................

)](),...,1(),(),(),...,1(),([

)](),...,1(),(),(),...,1(),([

)],(),...,1(),(),(),...,1(),([

)(,1;,1;,1)],(),([:

111

222222

111111































































Tkukuku

Tkukuku

TkykykyTkukuku

TkykykyTkukuku

TkykykyTkukuku

TkykykyTkukuku

MNMjNiTkkykuZS

NiNiNi

MiMiMi

MjMjMjMiMiMi

jjjiii

jjjiii

jjjiii

T

j

T

i

P

   (6) 

де  )(ku T

i   -  множина  транспонованих  векторів  сигналів  керування  на  вході  системи;  

)(kyT

j  - множина транспонованих векторів на виході; N - кількість сигналів (технологічних па-



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 200

раметрів)  на  вході;  M  -  кількість  сигналів  на  виході  (N>M).  Для  ідентифікації  технологічних 
процесів збагачення як багатозв’язних нелінійних динамічних об’єктів запропоновано викорис-
товувати багатовимірні аналоги нейромережевих предикторів: NNARX, NNARXMAX, NNOE. 
При автоматизованому керуванні локальними процесами, переважну більшість яких складають 
одноканальні схеми, використано інверсні динамічні моделі 

 )(),...,1(),1(),...,(),1()(ˆ 21 lkukulkykykyNCku  ,      (7) 

де NC(·)=NN-1(·) - функція, що реалізує зворотне нейромережеве перетворення. 
Комплексну математичну модель, що поєднує процеси переробки і збагачення залізної ру-

ди з оптимізацією режимів роботи технологічних комплексів гірничо-збагачувального комбіна-
ту запропоновано у праці [5] 
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де Ruy(z), Ruu(z) - взаємокореляційна функція між вхідною та вихідною дією та автокореляційна 
функція вхідної дії відповідно; y(z) - зображення вихідної дії; u(z) - зображення вхідної дії; z - 
змінна  z-перетворення.  Для  побудови  математичної  моделі  запропоновано  використовувати 
обмежену  кількість  значень  кореляційних функцій  технологічних  параметрів,  суттєво  не  зни-
жуючи при цьому точність моделі.  

У основу запропонованого у праці [6] методу синтезу адаптивних ARMA-систем керуван-
ня  технологічними  процесами  покладено  застосування  структури  різницевих  моделей 
ADL(p,q). Адаптивні властивості таких моделей отримано за рахунок застосування розроблено-
го методу нейроморфного настроювання вагових коефіцієнтів γо,γ1,γ2,…,γn у дискретній адапти-
вній структурі ARMABiS 
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яка розроблена на базі визначення еталонного значення y*(t) вихідної координати об’єкта керу-
вання y(t) у дискретній MA(q)-моделі з розподіленим лагом порядку (0,q) 
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і його виключення з кінцевих різниць  

 1 * 1[ ] (1 ) [ ] [ 1] , 0...m m m my i B y i y i i n m            
,      (11) 

де В - лаговий оператор; µ - коефіцієнт регуляризації ARMABiS-структури. Нейроморфну ада-
птацію вагових коефіцієнтів γо,γ1,γ2,…,γn здійснено на базі модифікованого градієнтного методу 
мінімізації квадратичного функціоналу. 

Серед методів ідентифікації складних об’єктів керування варто виділити методи індуктив-
ного моделювання, зокрема, метод групового урахування аргументів (МГУА) [7], що надають 
можливість автоматично здійснювати пошук взаємозалежностей у даних та вибір оптимальної 
структури математичної моделі. Даний підхід виявився ефективним при формуванні автомати-
зованого  керування  першою  стадією  збагачення  залізної  руди [8].  Отже,  доцільним  є  дослі-
дження можливості застосування МГУА для ідентифікації інших стадій і всього комплексу те-
хнологічних процесів збагачення залізорудної сировини.  

Постановка завдання. Завданням  даної  роботи  є  дослідження  можливості  застосування 
методів  індуктивного  моделювання  для  формування  автоматизованого  керування  технологіч-
ними процесами збагачення залізорудної сировини. 

Викладення матеріалу і результати дослідження. У загальному вигляді задача ідентифі-
кації  полягає  у  формуванні  за  даними  вибірки  деякої  множини  моделей    різної  структури 
виду [9] 

)ˆ,(ˆ
ff Xfy  ,           (12) 

де 
fŷ  - розрахований вихідний вектор; f - модель; X - вхідна матриця даної вибірки; 

f̂  - показ-
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ник складності моделі; і пошуку оптимальної моделі згідно з умовою 

)),ˆ,(,(minarg*

f
Ff

XfyCRf 


           (13) 

де f* - оптимальна модель; CR(∙) - критерій якості розв’язку задачі структурної ідентифікації; 
y - вихідний вектор даної вибірки. Оцінки параметрів у (12) для кожної моделі f  F є рішенням 
екстремальної задачі виду 
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де  QR(∙)  -  критерій  якості  розв’язку  задачі  параметричної  ідентифікації  для  кожної  часткової 
моделі виду (13), яка генерується у задачі структурної ідентифікації. 

У  МГУА  переважно  використовують  поліноміальну  базисну  функцію,  зокрема,  функціо-
нальний ряд Вольтерра, дискретним аналогом якого є поліном Колмогорова-Габора [9] 
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де  ),...,,( 21 MxxxX  - вхідний вектор;  ),...,,( 21 MaaaA   - вектор коефіцієнтів. Компонентами вхід-

ного вектора X можуть бути незалежні змінні, функціональні форми чи кінцеві різницеві члени. 
Для побудови моделі також можуть бути застосовані  інші види нелінійних базисних функцій, 
наприклад диференціальні, логістичні, імовірнісні або гармонійні.  

Серед переваг МГУА перед іншими алгоритмами структурної ідентифікації і селекції кра-
щої регресії варто виділити такі [9]: знижені вимоги до обсягу первинної інформації; більший 
ступінь  автоматизації  процесу пошуку оптимальної моделі;  автоматична адаптація  складності 
оптимальної моделі та зовнішніх критеріїв до рівня перешкод у системі, що обумовлює робаст-
ність підходу. 

Висновки і напрямки подальших досліджень. Отже,  застосування  індуктивного  моде-
лювання,  зокрема,  методу  групового  урахування  аргументів,  дозволяє  отримати  оптимальну 
структуру моделі та залежність вихідних параметрів від найбільш значимих вхідних параметрів 
технологічних процесів, що відкриває перспективи до збільшення точності математичних мо-
делей і підвищення ефективності автоматизованого керування технологічними процесами зба-
гачення залізорудної сировини. 
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УДК 621.01 
 

И.Н. МАЦЮК,. канд. техн. наук, ГВУЗ «Национальный горный университет» 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕХПОВОДКОВОЙ  
СТРУКТУРНОЙ ГРУППЫ ТРЕТЬЕГО КЛАССА В ПРОГРАММЕ MATHCAD 

 

Статья посвящена одной из сложных задач геометрического анализа плоских механизмов - определению коли-
чества сборок структурных групп. Предложено решение этой задачи на примере трехповодковой структурной груп-
пы третьего класса в программе Mathcad. 

 

Нахождению кинематических параметров механизма (скоростей и ускорений) предшеству-
ет решение задачи определения положений звеньев, что составляет суть геометрического ана-
лиза. Для механизмов третьего и более высоких классов этот анализ является наиболее слож-
ной задачей кинематики. 

Геометрическому анализу плоских механизмов посвящены работы [1-8]. 
Еще в 1949 г. В.А. Зиновьев в работе [1] предложил аналитический метод определения поло-

жений механизмов высоких классов. В основе этого метода лежит векторная интерпретация звень-
ев рычажного механизма, на основе которой составляется система нелинейных уравнений замкну-
тости векторных контуров. Неизвестными в системе уравнений являются углы, определяющие по-
ложения каждого из звеньев механизма. Суть предлагаемого метода заключается в приближенном 
численном решении полученной системы уравнений с наперед заданной точностью.  

Изучению  положений  звеньев  трехповодковой  и  двухповодковой  четырехзвенных  групп 
Ассура с вращательными парами посвящена работа Э.Е. Пейсаха [3]. В ней показано, что для 
этих  групп  задача  сводится  к  отысканию  вещественных  корней  полинома  шестого  порядка. 
Установлено  также,  что  максимально  возможное  число  вариантов  сборки  четырехзвенной 
группы при фиксированных положениях внешних шарниров равно шести. В статье отмечается, 
что  в  то  время  уровень  применения  механизмов,  содержащих  четырехзвенные  структурные 
группы,  не  соответствовал  их  большим  потенциальным  возможностям  по  воспроизведению 
требуемых функций  или траекторий. Это объяснялось сложностью задач анализа и синтеза ме-
ханизмов  высоких  классов  и  ограниченностью  известных  методов  их  решения.  Необходимо 
заметить, что за прошедшие почти три десятилетия с момента публикации этой работы, широ-
кого внедрения  в современную технику механизмов высоких классов пока не наблюдается. 

В цитированных работах определение положений звеньев сводится, по сути, к численному 
нахождению  либо  корней  системы  нелинейных  уравнений,  либо  вещественных  корней  поли-
нома шестой степени. 

Решению  этой  задачи  может  быть  дан  новый  импульс  с  помощью  использования  совре-
менных компьютерных технологий. 

В настоящей статье излагается способ геометрического анализа трехповодковой структур-
ной  группы  третьего  класса  с  вращательными  парами  в  программе  Mathcad,  позволяющий 
наглядно и довольно просто определять возможные варианты сборок группы. 

Итак, рассмотрим группу (рис. 1), состоящую из базового звена 3 и поводков 2, 4 и 5.  
Рис. 1. Схема трехповодковой четырехзвенной группы третьего класса 
 
Поводок  2  шарниром  В  соединен  с  ведущим  звеном  1. 

Поводки  4  и  5  соединены  шарнирами  E  и  G  со  стойкой  0. 
При фиксированном положении внешних шарниров B, Е и G 
необходимо найти варианты взаимного расположения звень-
ев группы (сборки). 

Разомкнем кинематическую пару С. Идея предлагаемого 
приема состоит в следующем. Построим траектории точки С: 
как принадлежащую шатуну СDF шарнирного четырехзвен-
ника 0-4-3-5; как принадлежащую поводку 2. 

В первом случае траектория будет шатунной кривой, вид которой определяется геометрией 
четырехзвенника 0-4-3-5.  

Во втором - траектория будет дугой окружности с центром в точке B и радиусом, равным 

                                           
 Мацюк И.Н., 2013 
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lBC.  Используя  средства  визуализации,  которыми  располагает  программа  Mathcad,  можно  по-
строить  эти  траектории,  точки  пересечения  которых  будут  представлять  возможные  сборки 
группы.  

Проиллюстрируем это на примере, взятом из [3]. Причем рассмотрим наиболее общий слу-
чай шести сборок, для чего в четырехзвеннике 0-4-3-5 один из поводков 4 или 5 должен быть 
кривошипом.  

Тогда траектория точки С шатуна СDF , будет замкнутой шатунной кривой. 
Итак, рассмотрим группу третьего класса, схема которой изображена на рис. 2, а еe вектор-

ное представление - на рис. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Трехповодковая группа, выбранная 
в качестве примера 

Рис. 3. Векторная интерпретация 
рассматриваемой группы 

Заданы  координаты  внешних  шарниров  группы:  xB=-10;  yE=19,50;  xB=-10;  yB=0;  хЕ=19,5; 
уЕ=-122;  xG=91,5;  yG=122.  Остальные  параметры  группы  имеют  следующие  значения:  l2=78; 
l3=70; l4=78; l5=70; l31=135; l32=70. Требуется выполнить геометрический анализ группы. 

Получим траекторию точки С, как принадлежащую шатуну CDF четырехзвенника 0-4-3-5. 
Задачу, как уже указывалось, решаем в программе Mathcad. Запишем исходные данные и опре-
делим длину отрезка EG, которую затем обозначим  lo. Соответствующий фрагмент документа 
Mathcad приведен ниже. 

xB 10 yB 0 xE 19.5 yE 122 xG 91.5 yG 122

l2 78 l3 70 l31 135 l32 70 l4 70 l5 50

lEG xG xE 2
yG yE 2

 lEG 72 l0 lEG
 

Здесь и далее выдержки из документов Mathcad приводятся шрифтом меньшего размера. 
В четырехзвеннике 0-4-3-5 только звено 5 может быть кривошипом, поэтому найдем зави-

симости геометрических параметров четырехзвенника от величины угла 5. Вначале определим 
длину отрезка EF. 

l EF  5  x G x E l 5 cos  5  2
y G y E l 5 sin  5  2


. 

Угол 4 в функции угла 5 32 

 4  5  acos
x G x E l 5 cos  5 

l EF  5 








acos
l 4

2
l EF  5 2

 l 32
2



2 l 3 l EF  5 























0  5 if

acos
x G x E l 5 cos  5 

l EF  5 








 acos
l 4

2
l EF  5 2

 l 32
2



2 l 4 l EF  5 























otherwise



. 
Угол между векторами l32 и l4 

 432  5  acos
l 32

2
l 4

2
 l EF  5 2



2l 32 l 3













. 
Наконец, угол 

 32  5   432  5   4  5 
. 

Угол при основании равнобедренного треугольника CDF 
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 acos
l 31

2l 3











. 
В дальнейшем нам понадобятся еще углы 

31 5  32 5    3 5  31 5  
. 

Представим звенья группы в виде векторов. 

l3 5 

l3 cos 3 5  

l3 sin 3 5  

0













 l32 5 

l32 cos 32 5  

l32 sin 32 5  

0















l31 5  l3 5  l32 5  l4 5 

l4 cos 4 5  

l4 sin 4 5  

0













 l5 5 

l5 cos 5 

l5 sin 5 

0















. 
Аналогично, представим векторами 

lEG

xG xE

yG yE

0













 lGB

xG xB

yG yB

0













 lEB

xB xE

yB yE

0













 lGB

xG xB

yG yB

0















. 
Зададим точку С вектором 

)()(

0

:)( 531555  lly

x

l G

G

C 

















 . 

Теперь можно построить траекторию точки С (рис. 3), используя возможности двумерного 
графика. 

 
Рис. 3. Траектория точки С, как принадлежащей звену 3  Рис. 4. Варианты шести сборок группы 

 

Остается  добавить  на  этот  график  траекторию  точки  С,  как  принадлежащую  поводку  2 
(рис. 4). 

 
Рис. 5. Варианты четырех сборок группы  Рис. 6. Варианты двух сборок группы 
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Легко видеть, что число различных сборок группы равно шести. 
Не  изменяя  размеров  звеньев,  зададим  новое  положение  точки  В:  xB=0;  yB=10  (рис. 5).  В 

этом случае имеем четыре сборки. 
Снова  изменим  координаты  точки  В:  хВ=10;  уВ=0  (рис. 6).  Этот  вариант  дает  только  две 

сборки. 
Координаты  точек  пересечения  двух  траекторий  могут  быть  получены  в  результате  чис-

ленного решения векторного уравнения 

Cl

l

y

x

l B

B

C 



































0

)sin(

)cos(

0

)( 22

22

5 




. 

Оно  может  быть  решено  при  помощи  блока  Given-Find.  В  этом  случае,  чтобы  найти, 
например,  все  шесть  пар  значений  неизвестных  углов 2  и 5,  необходимо  перебрать  всевоз-
можные комбинации вариантов их начальных приближений. 

Точную информацию о параметрах той или иной сборки можно получить, принимая в ка-
честве начальных приближений данные, полученные с помощью режима слежения X-Y Trace.  

Например, для варианта шести сборок получены приближенные значения координат точки 
С для одной из сборок: хС-47,6; уС-68,1. 

Далее  действуем  по  следующему  алгоритму.  Находим  приближенное  значение  угла 2пр. 
Затем  численно  решаем  последнее  уравнение,  ограничивая  начальное  приближение  угла  2 
диапазоном (2пр0,1) рад и, варьируя величиной начального приближения угла 5 в пределах 
от 0 до 2π, находим единственное точное решение. В программе Mathcad это выглядит следу-
ющим образом 

2

5











Find 2 5 lC 5 

xB

yB

0















l2 cos 2 

l2 sin 2 

0













 0

2ïð 0.1 2 2ïð 0.1Given5 22 2ïð

2ïð 4.2082ïð angle xC xB yC yB yC 68.1xC 47.6

 

4 5  88.251deg4 5  1.54

3 5  14.08deg3 5  0.246

5 93.205deg5 1.627

2 242.297deg2 4.229

 

 
 
Действуя  аналогичным  образом  с  остальными  пятью  точками  пересечения,  получим  точ-

ные значения углов для всех шести сборок данной группы (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Значения углов, определяющих положения звеньев группы (рад) 

 

Сборка  2  5  3  4 
1  3,72  2,786  -0,209  1,957 
2  4,229  1,627  0,246  1,54 
3  4,668  0,927  0,238  1,046 
4  5,15  5,45  -0,446  0,307 
5  5,812  4,392  -1,182  0,317 
6  6,156  3,581  -1,46  0,653 

 
Вывод. Таким образом, использование пакета Mathcad позволяет просто, наглядно и точно 

выполнять геометрический анализ структурных групп третьего класса, не прибегая к решению 
систем нелинейных уравнений или нахождению корней полиномов шестой степени. 

Описанный прием может быть также использован при решении определенных задач синте-
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за механизмов, в составе которых присутствуют группы Ассура третьего класса. 
 

Список литературы 
 

1. Зиновьев В.А. Аналитические методы определения положений механизмов высоких классов. – В кн.:Тр. се-
минара по ТММ. М.: Из-во АН СССР, 1949, с.VI, вып. 22, с. 61-74. 

2. Пейсах Э.Е., Акрамов Б.Н. Аналитический обзор исследований в области структуры, кинематики и приме-
нения плоских рычажных механизмов высоких классов. Тадж. политехн. ин-т. Душанбе, 1983. 101 с. Рукопись деп. в 
ТаджНИИНТИ Госплана ТаджССР, № 52(258), Та-Д83. 

3.  Пейсах Э.Е.  Определение  положений  звеньев  трехповодковой  и  двухповодковой  четырехзвенных  групп 
Асcура с вращательными парами. – Машиноведение, 1985, № 5, с. 55-61. 

4. Байгученков Ж.Ж., Джолдасбеков У.А., Казыханов Х.Р. Опеределение числа сборок групп Ассура высо-
ких классов с неравномерно распределенными поводками с одной ведущей точкой. – В кн.:Тр. Каз. фил. семинара по 
ТММ. Алма-Ата: Из-во Каз. ун-та, 1977, с. 21-29. 

5. Левитская О.Н. и Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин. Учебн. для вузов. М.,”Высшая шко-
ла”, 1978. 

6. Мацюк І.М., Шляхов Е.М. Метод аналітичного дослідження механізмів у програмному продукті Mathcad. 
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направ-
ления теоретических и прикладных исследований ‘2008». Том 3. Технические науки. - Одесса: Черноморье, 2008. 

7. Мацюк І.М., Шляхов Е.М. Геометричний аналіз механізмів у програмі Mathcad. Сборник научных трудов 
по  материалам  международной  научно-практической  конференции  «Современные  направления  теоретических  и 
прикладных исследований‘2009». Том 3. Технические науки. – Одесса: Черноморье, 2009. С. 10-14. 

8.  Мацюк И.Н., Третьяков В.М., Шляхов Э.М.  Аналитическая  кинематика  плоских  рычажных  механизмов 
высоких классов с помощью программы Mathсad. Теория механизмов и машин. – Санкт-Петербург. – 2012. – № 1. 
Том 10. - С. 65-70. 

 

 
Рукопись поступила в редакцию 19.03.13 

 
 

УДК 621.791.793 
 

В.Д. КАССОВ., д-р техн. наук, проф.,А.В. ИВАНЫК, аспирант, 
Донбасская государственная машиностроительная академия, 
Н.И. ЦЫВИНДА, канд. техн. наук, доц., ДВНЗ «Криворожский национальный университет» 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКИ 
ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
 

Определеныосновные  факторы,  которые  оказывают  влияние  на  качество  крупнотоннажных  литых  заготовок 
типа вала. Предложен способ создания заготовки вала с использованием электрошлаковых технологий. Рассмотрен 
процесс изготовления литой заготовки.Произведен выбор сварочных материалов, обеспечивающий химический со-
став шва близкий составу основного металла.Выполнен анализ макроструктуры металла сварного соединения. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Повышение  качества 
крупных заготовок типа валов и снижение их себестоимости за счет применения ресурсосбере-
гающих технологий, при их изготовлении, позволяет предприятиям тяжелого машиностроения 
успешно  реализовывать  свою  продукцию  на  рынке.  Это  особенно  актуально  при  создании 
крупногабаритных деталей, производство которых связано с большими энерго- и  трудозатра-
тами. Производство таких слитков представляет определенные технические и технологические 
трудности  для  большинства  как  отечественных,  так  и  зарубежных  предприятий  [1,2].  Таким 
образом, одним из направлений по совершенствованию технологии изготовления крупногаба-
ритных  изделий  тяжелого  машиностроения,  таких  как  валы,  является  использование  более 
прочных конструкционных материалов и технологии электрошлаковой сварки. Существенное 
влияние на качество сварного соединения оказывает выбранный технологический режим элек-
трошлакового процесса [3]. 

Анализ исследований и публикаций. При создании крупногабаритных деталей типа ва-
лов электрошлаковая сварка нашла широкое применение. Весомый вклад в развитие и совер-
шенствование  электрошлаковых  технологий  внесли  такие  отечественные  ученные,  как  Па-
тон Б.Е.,  Сущук-Слюсаренко И.И.,  Семенов В.М.,  Ерегин Л.П.,  Мейрамов Г.Г.  и  др.  Исследо-
ванием проблемы электрошлаковой сварки валковых сталей активно занимался Семенов В.М., 

                                           
© Кассов В.Д., Иванык А.В., Цывинда Н.И., 2013 
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которым была разработана технология сварки этих сталей и были предложены некоторые спо-
собы устранения остаточных дефектов  [1-5]. Однако проблема создания высококачественных 
крупных сварных деталей из легированных сталей окончательно так и не решена, и приобрета-
ет все большую актуальность в современном тяжелом машиностроении. 

Постановка задачи. Крупногабаритные  валы  нашли  широкое  применение  в  прокатном, 
роторном, гидротехническом и многих других видах тяжелого, энергетического и транспортно-
го машиностроения. Для их изготовления используют специальные легированные стали - вал-
ковые. К ним относят такие марки сталей, как 90ХФ, 9X1, 55Х, 60ХН, 7Х2СМФ, 9Х2МФ и др.  

В  связи  с  большой  толщиной  свариваемого  сечения  рекомендуется  использование  элек-
трошлаковой сварки для соединения металла и создания готового изделия. Такие заготовки ха-
рактеризуются нетрудоемким и энергосберегающим способом изготовления с  высоким выхо-
дом годного материала [2,3]. Учитывая, что стали, содержащие легирующие элементы при вы-
соком содержании углерода обладают плохой свариваемостью и поэтому в сварных конструк-
циях, как правило, не применяются, основной задачей является разработка мер, предупрежда-
ющих  образование  горячих  трещин  в  шве  и  закалочных  трещин  в  околошовной  зоне.  Кроме 
этого, необходимо произвести выбор сварочных материалов, обеспечивающий химический со-
став  шва  близкий  составу  основного  металла.  Рассмотреть  технологию  изготовления  литых 
заготовок под электрошлаковую сварку и внести  предложения по ее  совершенствованию,  та-
ким образом, весь процесс создания готового изделия подвергнуть абсолютному контролю, что 
позволит максимально уменьшить вероятность возникновения остаточных деформаций в свар-
ном соединении. 

Изложение материала и результаты. Целью настоящей работы стояло разработка техно-
логии электрошлаковой сварки литой заготовкииз стали 9Х2МФ, которая применяется для из-
готовления валов, преимущественно прокатных станов. 

Исходный металл  (сталь 9Х2МФ) выплавляли в дуговой электропечи на свежей шихте с 
окислением  из  расчета  получения  по  расплавлении  1,15-1,30 % С,  не  более  0,40 % Сr.  Часть 
плавок проводили с микролегированием 30 %-м ферротитаном, который присаживали на струю 
металла при выпуске из печи; температура металла в ковше составляла 1580-1600 С. 

При  изготовлении  опытных  образцов  заготовок  конуса  дробилки  для  защиты  металла  от 
вторичного окисления использовали теплоизолирующую смесь из портландцемента, нефелино-
вого концентрата, плавикового шпата, силикатной глыбы и аморфного графита. После прекра-
щения подачи металла в кристаллизатор проводили электрошлаковый обогрев головной части 
заготовки тремя графитизированными электродами в течение 45-50 мин. 

При  разливке  металл  в  кристаллизаторе  продували  аргоном  через  наружную  форму,  по-
верхность которой покрывали огнеупорной глиной; для защиты формы от расплаватеплоизоли-
рующей  смеси  в  кристаллизаторе  ее  дополнительно  изолировали  графитошамотной  трубкой. 
Продувка  проходила  устойчиво,  нарушений  хода  разливки  не  наблюдали.  Анализ  электриче-
ских параметров отлитых заготовок показал, что профиль заготовок, независимо от технологии 
разливки, правильный, изгиб заготовок отсутствует. Поверхность заготовок была без видимых 
дефектов (поясов, заворотов корки, плен и шлаковых включений). 

В макроструктуре заготовок, отлитых без продувки аргоном, в осевой зоне выявляется не-
сплошность в виде чередующихся пор мелких разориентированных трещин шириной до 90 мм 
в  направлении  поперечного  сечения  заготовки.  Протяженность  зоны  столбчатых  кристаллов 
составляет  85-95 мм.  Макроструктура  заготовок,  отлитых  с  продувкой  аргоном,  достаточно 
плотная, со слабо выраженной пористостью в осевой зоне, рассредоточенной на больший объ-
ем  заготовки,  в  направлении  поперечного  сечения  заготовки.  Зона  столбчатых  кристаллов  на 
20 % меньше, переходит в развитую зону мелких разориентированных и равноосных кристал-
лов (до оси заготовки). Ликвации серы на серных отпечатках не выявляется. 

Микролегирование титаном не оказало существенного влияния на качество макроструктуры и 
другие характеристики отлитых заготовок.  

Отклонение отковшевой пробы по марганцу, кремнию, хрому молибдену и ванадию, незави-
симо от технологии разливки, не превышает 0,06 %, в том числе в осевой зоне заготовок Ликвация 
углерода в заготовках, отлитых без продувки металла аргоном, особенно в осевой зоне, достигает 
0,14 %; при продувке аргоном она снижается до 0,09 %.  

Основным видом неметаллических включений в заготовках, независимо от технологии ли-
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тья, являются оксиды размером до 60 мкм; в заготовках, отлитых без продувки аргоном, встре-
чаются включения и более крупных размеров (70-120 мкм) с преобладающим распределением 
их по поверхности отлитой заготовки. Содержание оксидов увеличивается от края заготовки к 
центру и при отливке заготовок без продувки аргоном и с аргоном не превышает соответствен-
но 0,084 и 0,038 % объема.  

Аналогично распределены в заготовках и сульфиды, их содержание составляет 0,061 % и 
0,042 % объема. 

Концентрация кислорода и азота в заготовках, отлитых без продувки аргоном, повышается 
от края заготовки к центру; их содержание в осевой зоне - 0,0031 % и 0,015 % соответственно. 
Концентрация кислорода и азота в заготовках, отлитых с продувкой аргоном, от края к центру 
заготовки практически не изменяется и составляет0,00235 и 0,0125 %.  

Плотность  металла  заготовок,  отлитых  без  продувки  аргоном  и  с  аргоном,  составляет 
7,778-7,793 и 7,792-7,798 г/см3 соответственно.  

Плотность металла заготовок, отлитых без продувки аргоном, снижается от края к центру; 
при продувке аргоном практически неизменяется.Отлитые по выше описанной технологии за-
готовки поступали на сварку (рис. 1). 

Для  получения  шва,  близкого  по  химическому  составу  основному  металлу,  в  качестве 
электродов применяли пластины из основного металла и нейтральный флюс АНФ-6. Во избе-
жание появления в околошовной зоне закалочных трещин перед и в процессе сварки заготовки по-
догревали до 150-200 °С.  

Рис. 1. Заготовка  типа  вала,  собран-
ная под электрошлаковую сварку 

 

После сварки, не охлаждая сва-
риваемый стык, сваренную заготов-
ку  подвергали  термической  обра-
ботке  –  отпуску  для  снятия  напря-
жений.Макроструктура  металла 
сварного соединения была плотной, 
без трещин и других дефектов. Ме-
таллографические  исследования 
показали, что основной металл, шов 
и  околошовная  зона  имеют  струк-

туру зернистого и пластинчатого перлита с величиной зерна 6, 4 и 3 балла (рис. 2). 
Химический  со-

став  шва  близок  к 
составу  свариваемых 
заготовок;  отклоне-
ния  по  химическому 
составу  металла  шва 
и  основного  металла 
не  превышают 
0,40 %,  что  при  не-
большом  объеме шва 
не  вызывает  откло-
нений  химического 
состава  заготовки  от 

требуемого. 
Выводы и направление дальнейших исследований. Был  разработан  технологический 

процесс создания крупных заготовокиз валковых сталей (9Х2МФ), полученных литьем с при-
менением электрошлаковых технологий. Вместо металлических прокладок «сухарей» предло-
жено вставлять в зазор между кромками стальные трубки, позволяющие уменьшить жесткость 
сварного соединения и опасность образования трещин. Для уменьшения появления холодных 
трещин в околошовной зоне рекомендованы тепловые режимы предотвращающие образование 
закалочных структур. 

 

      а   б    в 

   
 

Рис. 2. Микроструктура сварного соединения стали 9Х2МФ (х 100): а - основной 
металл;  б - околошовная зона; в - шов 
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Направление дальнейших исследований - изучение влияния других факторов (легирующих 
элементов,  режимов  сварки,  способа  создания  заготовки,  материала  электродов)  на  качество 
сварного соединения и разработка технологии электрошлаковой сварки крупнотоннажных де-
талей из валковых сталей с учетом существующих проблем в этой области. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ  
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФЛОТАЦИЕЙ 
 

Разработана интеллектуальная система диагностики процесса управления флотацией, в состав которой входит 
экспертная система с алгоритмическим, функциональным и локальным уровнями контроля. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Современные системы 
управления  процессами    флотации  являются  примером  сложных  распределенных  во  времени 
последовательно-параллельных процессов. Они образуют программно-информационную среду, 
требующую  от  системы  управления  решения  достаточно  большого  набора  логико-
вычислительных задач, связанных со сбором и обработкой большого (до 100 параметров)  объ-
ема  информации,  принятия  решений  с  использованием  сложноструктурированных  данных  и 
планированием производства суперконцентрата в многокомпонентной среде. В этих условиях 
проблемы  управления  флотационными  процессами  обогащения  требуют  дополнительных  ис-
следований с точки зрения построения систем управления как интеллектуальных  систем. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ существующих инновационных разработок 
АСУТП обогатительных и флотационных фабрик, опубликованных за последние десять лет [1], 
[2,3] свидетельствуют о том, что при соблюдении экологического стандарта ISO 14000 и произ-
водства  n-сортов  концентрата  заданного  качества  с  минимизацией  дисперсии  массовой  доли 
железа в суперконцентрате необходимо: 

широко внедрять экспертные системы управления сложными технологическими процесса-
ми флотации руд; 

создать автоматизированные технологические комплексы управления прибылью (на верх-
нем концептуальном уровне) и адаптивные системы управления обогатительной фабрикой на 
базе программно-технических средств широко известных компаний GeneralElectric и GEFanuc, 
НПП  «Буревестник», НПО  «Спектрон», ОАО  «Союз ЦМА»,  АОЗТ  «Механобр инжиниринг», 
ЗОА «Технолинк» компании Siemens, Outokumpu[4]; 

эффективно и комплексно контролировать характеристики хвостов и своевременно реаги-
ровать  на  изменения  параметров  окружающей  среды  [4],  путем  согласованного  управления 
процессом производства концентрата магнитного обогащения и отделения флотации; 

                                           
 Хорольский В.П., Хорольская Т.В., 2013 
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интеллектуальные  системы  робототехнологического  управления  должны  быть  построены 
на  основе  использования  бихевиористических  принципов  и  правил  неявной  логики  [5],  [6]  с 
учётом опыта операторов-флотаторщиков; 

для условий переработки криворожских тонковкрапленных руд, процесс обогащения кото-
рых представляет  собой дискретно-непрерывную  систему,  в которой дискретный процесс по-
ступления сырья сочетается с непрерывным процессом его многостадийного обогащения и ха-
рактеризуется значительными переходными характеристиками, когда заданное качество полу-
чают только за счет опыта и мастерства операционного персонала, интеллектуальный потенци-
ал  персонала  (знания,  навыки,  умения,  компетентность)  должны  стать  основой  базы    данных 
(БД); базы знаний (БЗ) и базы правил (БП) при построении интеллектуальных робототехноло-
гических рабочих мест операторов - флотаторщиков[4].  

Постановка задания. В процессе разработки интегрированных интеллектуальных робото-
технологических  комплексов  управления  процессом  флотации  необходимо  решать  не  только 
интеграцию интеллектуальных датчиков в робототехнологическую систему контроля  (РСК) и 
робототехнологических рабочих мест  (РРМ), но и  создать  технологию контроля  за качеством 
работы всей системы управления в целом. Для этих целей необходимо разработать  экспертные 
системы поиска неисправностей как технологической цепи аппаратов флотационного обогаще-
ния, так и робототехнологических систем контроля и управления сложными многокомпонент-
ными средами [5,6].  

Целью  статьи  является  разработка  интеллектуальной  базы  знаний  и  экспертной  системы 
контроля  и  управления  технологическим  процессом  флотационного  обогащения  в  условиях 
переработки сложных текстурных характеристик магнитных концентратов.  

Изложение материала и результаты. Условия функционирования систем автоматическо-
го управления процессами флотации характеризуются многообразием данных и качественных 
характеристик,  которые  плохо  формализуемы.  В  этих  условиях  авторы  для  их  описания  ис-
пользуют  экспертные  системы  с  использованием  интерпретатора  на  языке  Пролог    [7,8].  Си-
стема  идентификации  работоспособности  в  этом  случае  состоит  из  базы  данных    (БД),  базы 
знаний (БЗ), интерпретатора «ПРОЛОГ» и заключения. Такая экспертная система представляет 
собой машину логического вывода и состоит из базы данных, в которой содержится описание 
модели  объекта  диагностирования  на  трех  уровнях:  алгоритмическом  (А),  функциональном 
(Ф), технологического аппарата (ТА). База знаний содержит процедуру работы с данными (ба-
зой данных БД) с целью получения результата и логического вывода. 

Интерпретатор ПРОЛОГ создаёт реляционную базу данных, в которой записаны правила в ви-
де продукции <заключение> ЕСЛИ <предисловие 1> И<предисловие 2> И… <предисловие n>. 

В интерпретации ПРОЛОГа это означает: «Чтобы доказать <заключение>, необходимо до-
казать  сначала  множество  предисловий».  Экспертные  знания  специалистов  задаются  в  виде 
фактов  и  правил.  На  ПРОЛОГе  правила  в  виде  продукции  удобнее  представлять  меньшим 
множеством  предисловий,  поскольку  их  значительное  число  при  стратегии  интерпретатора 
«поиск в глубь» усложняет программы и снижает их наглядность.  

Рассмотрим ряд формальных правил представления  знаний на языке ПРОЛОГ. Любое выра-
жение,  записываемое  на  ПРОЛОГе,  должно  быть  представлено  в  виде  предложения.  Началом 
предложения отмечается знаком «+», а конец - знаком «-». Переменные обозначаются меткой «•». 

Предложения могут состоять из одного или нескольких предикатов, разделённых на знаком 
«–». Синтаксис ПРОЛОГа позволяет создавать ЭС, имеющие проблемно-ориентированный ин-
терфейс пользователя с языком, близким к естественному. Для наглядности составим описание 
следующего примера: «Пусть в технологической схеме загрузки флотационной машины, пред-
ставленной  на рис. 1 имеется: входной поток пульпы А, выходные потоки В’, В” и выходной 
поток В на сливе сгустителя». 

Выражение «Если расход пульпы на входе флотационной машины А не соответствует рас-
ходам В’ и B”, то имеется нарушение «обрывов» потока» на ПРОЛОГе представляется следу-
ющим образом. 

+’ образ технологической цепи (потока) (*SA, *SB) - NE(*SA, *SB)#, где NT(X,Y) - встро-
енный предикат, принимающий значение ИСТИНА, если - X Y и значение ЛОЖЬ, если X=Y. 
В этом случае база знаний состоит из одного правила: теоремы. Обращение к базе производит-
ся  через  запрос,  представляющий  собой  идентификатор  произвольного  вида,  например, 
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«ИМЕЕТСЯ». 
Тогда запрос к организованной таким образом базе знаний выглядит на ПРОЛОГе следу-

ющим образом:+ имеется  -  ‘обрыв технологического потока’  (*X, *Y)#, причем вместо X иY 
подставляются конкретные значения.  Ответом интерпретатора на этот запрос будет ИСТИНА 
или ЛОЖЬ. 

При работе пользователя с ЭС удобно использовать интерактивный режим. При этом база 
знаний формализуется следующим образом. База В: +поток  (‘имеет обрыв’)  -  сигнал датчика 
расхода в трубопроводе ‘(*SA)-‘ сигнал датчика расхода в конце робототехнологического ана-
лизатора’  (SA*)-HE(*SA,  *SB)#+технологический  поток  пульпы  слива  (выход) флотационной 
машины (‘не имеет обрыва’) 

Этими предложениями представлены следующие утверждения: 
1. Технологический поток имеет обрыв, ЕСЛИ есть расход пульпы в сливе сгустителя В. И 

есть расход в сливе флотационной машины В’ В”. И сигналы датчиков Д1 и Д2 не равны друг 
другу. 

2. ИЛИ технологический поток пульпы не имеет обрыва. 
Для  организации  работы  ЭС  необходимо  с  терминала  пользователя  ввести  информацию 

следующего содержания: 
1. + ‘анализ расхода технологического потока пульпы’ - заборное устройство пульпопрово-

да робототехнологического анализатора (*Х) - PRINT – OUTPUT(*X)# 
2.  +  ’сигнал  датчика  расхода’  (*S)  -  PRINT  (’сигнал  вначале  пульпровода?’)  - 

INSTRING(*S)# 
3. + ‘сигнал в конце пульпопровода анализатора’ (*S) - PRINT (’сигнал в конце пульпопро-

вода’) - INSTRING(*S)#. 
По  запросу  «АНАЛИЗ 

ОТСУТСТВИЯ  ПОТОКА»  ответ 
вырабатывается  машиной  вывода 
при  помощи  предложения  3  и  базы 
знаний ТА. 

Рассмотрим  особенности  орга-
низации базы знаний в ЭС, основан-
ной на многоуровневом представле-
нии  ОД.  Для  простоты  изложения 
рассмотрим  ту  часть  ЭС,  которая 
производит  поиск  неисправностей  а 
системе  робототехнологического 
контура  контроля  и  управления 
флотационной машины. 

В многоуровневой модели выделим дефекты в зависимости от их проявления на составляющем 
уровне со следующими именами: ошибка для уровня А, неисправность для уровня Ф и дефект для 
уровня ТА. Основное внимание уделим далее вопросу представления знаний эксперта-диагностика. 

В базе уровня А содержится сведения об ошибках, характерных для описания ОД на алгоритми-
ческом уровне, в базе Ф - о неисправностях на функциональном уровне , в базе ТА - о дефектах на 
уровне элементарного технологического аппарата, входящего во флотационную машину. 

Следует отметить, что основную роль играют знания эксперта на уровне А, т. к. позволяют 
по имеющимся признакам найти ошибку и выделить те контуры управления и технологические 
аппараты  технологической  линии,  которые  в  дальнейшем  по  желанию  пользователя  (флота-
торщика) можно будет диагностировать на более низком уровне. 

На функциональном, в особенности на аппаратном уровне (ТА), знания представляют со-
бой фреймы [5], основанные на математической логике предикатов первого порядка. 

Рассмотрим вопрос согласования знаний различных уровней. Для дальнейшего изложения 
допустим,  что  эксперт  (или  диагностическая  система)  сформулировал    признаки  и  установил 
правила определения ошибок, выраженных через эти признаки. 

В этом случае экспертные знания на ПРОЛОГе представляются в виде   следующих пред-
ложений: 

+ ошибка (Оі) - признак (Рj) - … признак (Рк) #. 

 

Робототехнологическая 
система контроля 
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Рис. 1. Экспертная система диагностики контроля работы 

 процесса флотации 
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+ ошибка (Оі) - признак (Рm) - … признак (Рn) #. 
Например, для ошибки О1, зависящей от признаков Р1 и Р2, предложение будет иметь вид 
+ ошибка (О1) - признак (Р1) - … признак (Р2) # 
Если в результате анализа признаков Рj интерпретатором была выделена ошибка О, то для 

перехода  к  базе  Ф  необходимо  ввести  дополнительные  данные,  разрешающие  сформировать 
новые признаки Оу, которые вводятся по запросу ЭС, или использовать автоматический анализ 
по всем возможным комбинациям дефектов, неисправностей, ошибок. 

База знаний уровня Ф стоиться в форме предложений: 
+ неисправность (N1) - ошибка (О1) - ошибка (Оij) - … - ошибка (Оijk)# 
Аналогично базе Ф организуется база ТА. Предложения базы ТА записываются в виде: 
+ дефект (Ді) - неисправность (Ni) - … - неисправность (Nijk)#  
Запрос, инициирующий поиск дефекта в иерархической базе  знаний,  содержащей модель 

объекта,  можно  формализовать,  причём  структура    запроса  для  обеспечения  поиска  в  любой 
базе одинакова: 

  ‘анализ ошибки’ – ошибка (*Q) - PRINT (‘ошибка’) - OUTPUT(*O) - ‘переход к функ-
циональному уровню’ # 

+    ‘признак  (*Р)-  PRINT  (‘присутствует  признак’)  -  OUTPUT(*P)  -  OUTPUT  (‘?‘)  - 
INSTRING (*A) - EQ (*A, ‘ДА’) - ADDAX (признак (*Р), 1) # 

+ ‘анализ неисправностей’ -  неисправность (*N) - PRINT (‘неисправность’) - OUTPUT(*N) 
– ‘переход к аппаратному уровню’ # 

+ ошибка (*О) - PRINT (‘ имеется ошибка’) - OUTPUT(*O) OUTPUT (‘?‘) - INSTRING (*A) 
- EQ (*A, ‘ДА’) - ADDAX (признак (*О), 1) # 

 + ‘анализ дефекта’ – дефект (*Д) – PRINT (‘дефект’) - OUTPUT(*Д) # 
+  неисправностей  (*N)  -  PRINT  (‘есть  неисправность’)  -  OUTPUT(*N)  -  OUTPUT  (‘?‘)  - 

INSTRING (*A) –- EQ (*A, ‘ДА’) –- ADDAX (‘неисправность’ (*N), 1) # 
Для последовательного поиска неисправности (дефекта) необходимо разработать ряд пра-

вил, обеспечивающих переход от базы к базе позапроса пользователя: 
+ ‘переход к функциональному уровню’  
- PRINT (‘хотите провести анализ неисправности?’) -- INSTRING (*A) 
-  EQ (*A, ‘ДА’) - ‘анализ неисправности’ # 
+ ‘переход к технологическому уровню’ 
- PRINT (‘хотите провести анализ дефекта?’)  -  INSTRING (*A) – EQ (*A, ‘ДА’)  -  ‘анализ 

дефекта’ # 
Теперь по запросу «АНАЛИЗ ОШИБКИ» можно «опуститься» до уровня ТА или остаться 

на любом промежуточном, используя запросы «АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ» или «АНАЛИЗ 
ДЕФЕКТА», можно обратиться непосредственно к выбранному уровню диагностирования. 

Одним из недостатков приведенной ЭС является напоминание только положительных от-
ветов, поэтому при такой ее организации она будет всё время повторять вопросы, на которые 
были  даны  отрицательные  ответы.  Чтобы  избежать  этого,  нужно  применять  структуры  пред-
ставления фактов и правил с использованием встроенного предиката SLASH, который проис-
ходит  от  усечения  дерева  поиска,  что  приводит  более  эффективному  поиску  путей  решения. 
Если о введенной комбинации признаков поиск в базе заканчивается неудачей, то ЭС сообщает, 
что дефекта с такой комбинацией признаков нет. 

ЭС, запоминающая как положительные, так и отрицательные ответы, может использовать-
ся в случае, если база знаний велика, поскольку в этом случае повторение одних и тех же во-
просов о наличии признаков создает определенные неудобства.  

В такой ЭС при отрицательном ответе на вопрос и наличии признака происходит автома-
тическое расширении базы знаний таким образом, что в дальнейшем происходит «подрезание» 
дерева вывода при помощи предиката SLASH при обращении к добавленному отрицательному 
факту. 

При  анализе  работы  ЭС  можно  заметить,  что  система  запрашивает  только  необходимую 
для  обеспечения  логического  вывода  информацию.  ЭС  позволяет  получить  консультацию  по 
своим запросам.  

Так,  например,  на  запрос  пользователя  о  причинах  какого-либо  запроса  ЭС  в  состоянии 
обосновать причину своего запроса  выбора правил.  
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В системе интеллектуального управления и контроля принят подход, основанный на  тео-
рии  параллельных  вычислений  и  созданий  иерархии  представлений  [5],  с  помощью  которых 
визуальная информация обрабатывается на нескольких промежуточных уровнях.  

Существует две основные архитектуры систем параллельных вычислений: на базе симмет-
ричного мультипроцессора (СМП) (SymmetricMulti-Processor -SMP) и массовых параллельных 
процессов (МПП) (MassivelyParallelProcessors - MPP) [5]. СМП-система обеспечивает механизм 
объединения  данных  информации  с  логического  датчика  и  датчика-системы  «технического 
зрения» посредствам локальной оперативной памяти (КЭШ) [4].  

Такой подход позволяет в робототехнологической системе управления отделением флота-
ции  использовать  архитектуру  СМП-системы  на  основе  массовых  параллельных  процессоров 
МПП.  

Иерархическая система управления состоит из центральной ЭВМ и отдельных МП, обеспе-
чивающих  оптимальную  архитектуру  робототехнологической  системы  контроля,  так  и  всего 
управляющего робототехнологического комплекса процесса флотации с автоматизированными 
рабочими местами: АРМ1 - оператора-флотаторщика, АРМ2 - диспетчера обогатительной фаб-
рики, АРМ3  - топ-менеджера, управляющего бизнес-процессами и маркетингом n-сортов кон-
центрата. 

В соответствии с положениями стандарта  ISO  - 14000 в работе предлагается ввести в си-
стему робототехнологического управления отделениям флотации АРМ4  - автоматизированное 
рабочее место инженера-эколога. Используя вышеизложенные правила контроля за выходными 
параметрами  флотации  (хвосты,  сточные  воды),  интерпретатор  экспертной  системы  выдаёт  
команду «Запрет работы флотационного отделения» в случае:  

аварийных режимов работы и аварий; 
высокой концентрации реагента в хвостах; 
превышение параметров рН, массовой доли тяжелых металлов ph, px, mV, S, МgO2 над 

заданными. 
Выводы и направление дальнейших исследований. Разработаны интеллектуальные базы дан-

ных и  знаний, правила процессов контроля и робототехнический комплекс управления флотацией, 
интеллектуальная система диагностики процесса управления, которая использует экспертную систе-
му с интерпретатором на языке «ПРОЛОГ», позволяющие использовать бихевиористические прин-
ципы и правила неявной логики, интеллект и опыт операторов-флотаторщиков.  

Разработаны системы диагностики процесса флотации с робототехническим комплексом управ-
ления отделением флотации и автоматическими рабочими местами и системой мониторинга окру-
жающей среды и правилами запрета работы флотационного отделения  могут быть рекомендованы 
для внедрения на обогатительной фабрике ПАО «ИнГОК». 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫВОДА НЕЗАГРУЖЕННЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ РУДНИЧНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В «ХОЛОДНЫЙ» РЕЗЕРВ 

 

В работе приведена оценка экономической эффективности и целесообразности вывода в «холодный» резерв не-
загруженных трансформаторов главных понизительных подстанций железорудных комбинатов. 

Ключевые слова: подстанции, трансформаторы, снижение потерь. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Проектные расчеты по-
требления электроэнергии подземными предприятиями Криворожского железорудного комби-
ната  (КЖРК), выполненные более тридцати лет тому назад, привели к объективно значитель-
ному завышению проектной мощности предприятия для нынешних условий функционирования 
и, как следствие, установку на главных понизительных подстанциях (ГПП) комбината силовых 
трансформаторов мощностью, которая более чем в три раза превышает реальные электрические 
нагрузки. Последнее приводит к  значительным непроизводственным затратам. Строение схем 
электроснабжения Криворожского железорудного комбината предусматривает, что потребите-
ли электрической энергии получают питание напряжением 6 и 35 кВ от шести главных понизи-
тельных подстанций. 

Анализ исследований и публикаций. Проведенный анализ эффективности использования 
установленной мощности трансформаторного оборудования, на примере реальной схемы элек-
троснабжения шахты, показывает несоответствие в сторону завышения на 50-70% установлен-
ных мощностей практически всех  трансформаторов, начиная от  трансформаторов участковых 
подстанций и заканчивая трансформаторами ГПП для рабочего диапазона всех существующих 
электрических нагрузок. В то же время очевидно, что замена имеющихся трансформаторов на 
менее мощные не всегда приносит желаемого экономического эффекта. 

Постановка задания. Целью работы является оценка экономической эффективности и це-
лесообразности вывода в «холодный» резерв незагруженных трансформаторов главных пони-
зительных подстанций степени их загрузки. 

Изложение материала и результаты. Предварительная  оценка  электрических  нагрузок 
комбината показала, что суммарная мощность, потребляемая подстанциями КЖРК, составляет 
200-250 МВА, при установленной мощности двадцати двух силовых трансформаторов общей 
мощностью  772  МВА,  т.е.  средняя  загрузка  трансформаторов  по  комбинату  составляет  0,26-
0,32, против минимально регламентированных 0,6, т.е. соотношение необходимого и фактиче-
ского значений более чем двухкратное.   

Для  детального  рассмотрения  сложившейся  ситуации  проведен  анализ  применительно  к 
подстанции ГПП-6 (рис. 1), питающей обогатительное производство. 

Рис. 1.  Однолинейная  схема  электрических  соединений 
ГПП-6 Криворожского железорудного комбината 

Как следует из рис. 1, на подстанции установлено 
2  трансформатора  ТРДН–63000/150,  данные  потерь 
которых указаны в табл. 1. 

Используя  уравнения  потерь  активной  ΔРт  и  ре-
активной  ΔQт  мощности  в  трансформаторе  найдем 
его полные потери ΔSт и КПД ηт в зависимости от ко-
эффициента загрузки (рис. 2) [1,2] 

2
ЗКЗХХТ К PPP , кВт.    (1) 

2
ЗКЗХХТ К QQQ , кВАр.  (2) 

2
Т

2
ТТ QPS  , кВА.          (3) 

)( THHТ PPP  .            (4) 

                                           
 Синчук О.Н., Гузов Є.С., Пархоменко Р.А., Лесной Н.И., 2013 
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Технические параметры трансформаторов ТРДН-63000/150 
Таблица 1 
 

Sн, кВA  Uвн, кВ  Uнн, кВ  ΔРхх, кВт  ΔРкз, кВт  ΔQxx, кВАр  ΔQкз, кВАр 

63000  150  6  137  260  409,5  6003,9 
 

Предварительная  оценка  электрических  нагрузок  подстанции  позволила  установить,  что 
средние значения коэффициентов загрузки трансформаторов Т1 и Т2 на ГПП-6 (см. рис. 1) за 
прошедший год эксплуатации составили: КЗ1=0,167, КЗ2=0,183. Следовательно, их дальнейшая 
работа в прежнем режиме является неэффективной [2].  

Рис. 2.  Зависимости  КПД,  активных,  реактивных  и  пол-
ных  потерь  мощности  трансформатора  ТРДН-63000/150  при 
различных значениях коэффициента загрузки 

 

Выходом  из  сложившейся  ситуации  может 
служить  вывод  одного  из  трансформаторов  в  «хо-
лодный»  резерв,  что  допустимо,  поскольку  они  не 
запитывают потребителей  I категории по надежно-
сти  электроснабжения,  либо  полное  отключение 
ГПП  и  распределение  всей  ее  нагрузки  между  со-
седними подстанциями.  

Второй  вариант  уже  по  превентивной  оценке 
является  дорогостоящим,  из-за  необходимости  по-

стройки  дополнительных  высоковольтных  ЛЭП,  а,  следовательно,  ожидаемого  значительного 
увеличения срока окупаемости проекта (10-25 лет). Последнее снова возвращает нас к варианту 
вывода одного из трансформаторов ГПП-6 в «холодный» резерв. 

Оценим при этом годовой экономический эффект выбранного варианта.  
Потери активной ΔWАТ и реактивной ΔWPT энергии в трансформаторе за год [3] 

2КЗГХХАТ ЗКPTPW  ,           (5) 

 2
ЗКЗГХХРТ KQTQW ,         (6) 

где ТГ  - число часов работы трансформатора в году, ТГ = 8760 ч; τ  - время максимальных по-
терь; условное число часов, в течение которых максимальный ток, протекающий непрерывно, 
создает потери энергии, равные действительным потерям энергии за год 

8760
10000

124,0
2









 МТ

 ,           (7) 

где ТМ  -  время использования максимума нагрузки, условное число часов,  в  течение которых 
работа с максимальной нагрузкой передает за год столько энергии, сколько при работе по дей-
ствительному графику 

TM=W/PM,              (8) 
где W - количество израсходованной электроэнергии за год, кВт·час 

W= 8760∙Кз∙РН ,             (9) 
где РН - номинальная нагрузка, кВт; РМ - максимальная расчетная нагрузка, кВт. 

Если сделать допущение, что РН = РМ, то 
Тм=8760∙Кз ,                (10) 

Тогда ТМ1 = 1463 часов, а ТМ2 = 1603 часов. 
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Следовательно, годовая экономия активной ΔWАЭ и реактивной ΔWPЭ энергий при выводе 
одного трансформатора ГПП-6 в «холодный» резерв составит: 
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 1497173749439284608525РЭW  - 5419284 кВАр·ч, 

что в денежном эквиваленте составит 
С = САΔWАЭ + СРΔWPЭ,         (13) 

где СА - средняя стоимость 1 кВт∙часа электроэнергии, СА = 0,4221 грн/(кВт∙час) (без НДС); СР - 
средняя стоимость 1 кВАр∙часа электроэнергии, СР = 0,0114 грн/(кВАр∙час) (без НДС)  

С = 0,4221  1159194 + 0,0114(-5419284) = 427515, грн. 
Учитывая, что с последней проверки коэффициент загрузки трансформаторов может изме-

ниться,  рассчитаем  экономию  активной,  реактивной  и  полной  мощности  за  счет  уменьшения 
потерь  при  выводе  одного  трансформатора  ГПП-6  в  «холодный»  резерв  для  всех  возможных 
вариантов значения КЗ1 и КЗ2, сумма которых не должна превышать 1 

КЗ1 + КЗ2 < 1.            (14)  
Снижение потерь активной мощности 

))(( 2
21КЗХХ21 ЗЗTTЭ KKPPPPP  ,       (15) 

Снижение потерь реактивной мощности  

))(( 2
21КЗХХ21 ЗЗTTЭ KKQQQQQ  ,       (16) 

Снижение потерь полной мощности: 
22

21КЗХХ
22

21КЗХХ21 ))(())(( ЗЗЗЗTTЭ KKQQKKPPSSS  ,   (17) 

Принимая во внимание ограничение (14), из уравнений (15) - (17) получим следующие за-
висимости (рис. 3) 

  а         б           в  

 
 

Рис. 3. Зависимость сэкономленной активной а, реактивной б и полной в мощности при выводе  
в «холодный» резерв одного из двух недогруженных трансформаторов ГПП–6 

  а        б 
 

        
Рис. 4. Зависимость годового экономического эффекта (грн./год) при выводе в «холодный» резерв одного из 

двух недогруженных трансформаторов ГПП-6: а - зависимость положительного экономического эффекта при со-
блюдении условия (14); б - зависимость полного экономического эффекта при соблюдении условия (14) 
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Для  более  наглядной  оценки  зависимости  годовой  экономии  средств  -  выполним  расчет 

(5)-(7), (10)-(13) их экономии при различных значениях коэффициента загрузки трансформато-

ров.  

Результаты расчетов представлены на рис. 4, из которого следует что экономический эф-

фект при выводе в «холодный» резерв одного из двух недогруженных трансформаторов ГПП-6 

возможен, но не всегда это решение эффективно при допустимых значениях коэффициента за-

грузки  трансформаторов,  и  является  сугубо  индивидуальной  зависимостью  для  каждой  пары 

трансформаторов (в данном случае - ТРДН-63000/150).  

В случае несоблюдения таких индивидуальных зависимостей, даже при выполнении усло-

вия (14), можно ожидать значительных дополнительных затрат (для ТРНД-63000/150 - до 5,07 

млн грн/год).  
Выводы и направление дальнейших исследований. Представленная методика позволяет 

рассчитать экономический эффект от вывода одного из силовых трансформаторов подстанции 
в «холодный» резерв, который в рассмотренном случае может составлять до 500 тыс. грн. в год. 

Результаты данных исследований также позволяют решать и обратную первоначально по-
ставленной задачу - обоснование рациональности ввода в эксплуатацию трансформатора, нахо-
дившегося в «холодном» резерве. 

Для повышения надежности электроснабжения целесообразно произвести реконструкцию 
подстанции путем замены отделителей на элегазовые выключатели, что позволит ускорить вве-
дение «холодного» резерва в случае аварии. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИКИ ЧАСТИЦ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПУЛЬПЫ  
ПРИ РАДИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМ ДВИЖЕНИИ  
ПИТАЮЩЕГО ПОТОКА ДЕШЛАМАТОРА  

 

Представлены  результаты  расчетов,  определяющие  изотахи  (линии  постоянных  скоростей  струи)  питающей 
пульпы, а также содержание твердого в пульпе и в любой точке питающей струи с учетом параметров дешламатора 
при  радиально-направленном  движении  потока.  Установлено,  что  в  ядре  струи,  вследствие  интенсивного 
перемешивания,  практически  не  происходит  гравитационного  разделения  железорудного  сырья.  Однако  при 
уменьшении  скорости  пульпы  в  струе  интенсивность  перемешивания  уменьшается,  вследствие  чего  начинает 
происходить гравитационное разделение железорудного сырья.  

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Дешламация имеет важ-
нейшее значение  при гравитационном обогащении железных руд, поскольку оказывает  суще-
ственное  влияние  на  себестоимость  получения  концентрата.  Процесс  гидравлического  обога-
щения  железорудного  сырья  является  достаточно  сложным,  поскольку  зависит  от  многочис-
ленных  воздействий,  часть  из  которых  выступает  в  роли  возмущений,  таких  как  содержание 
твердого в пульпе, температура пульпы и окружающей среды. 

Одним из возможных путей прогнозирования результатов гравитационного гидравлическо-
го обогащения является метод математического моделирования.  

Реализация этого метода путем построения адекватных математических моделей с после-
дующей  организацией  вычислительных  экспериментов  на  базе  современной  вычислительной 
техники дает возможность не только расширить информационный диапазон исследований, но и 
найти оптимальные решения. 

                                           
 Олейник Т.А., Кривенко А.Ю., Кривенко Ю.Ю., 2013 
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Анализ исследований и публикаций. Решение проблемы повышения качества обогащае-
мого продукта при гидравлическом гравитационном обогащении в основном решалось за счет 
математического моделирования   процесса обесшламливания и связанного с ним изменением 
конструктивных параметров технологического оборудования. 

Вместе с тем недостаточно уделялось внимания массопереносу внутри чана дешламатора, в 
частности движению частиц твердой фазы в питающем потоке пульпы с учетом их массовой 
доли. Это усложняло процесс прогнозирования технологических показателей гидравлического 
обогащения с учетом физико-механических свойств обогащаемого сырья [1-3].  

Постановка задачи. Одним  из  путей  повышения  эффективности  гидравлического  обога-
щения железных руд  является усовершенствование способа формирования исходного питания, 
который оказывает существенное влияние на сепарационные характеристики дешламатора.  

В свою очередь, сепарационные характеристики дешламатора находятся в прямой зависи-
мости от факторов предопределяющих характер перемещение частиц твердой фазы.  

Этими  факторами  являются  как  скорость  подачи  исходного  питания,  так  и  содержание 
твёрдого в питающем потоке.  

В  связи  с  этим,  задачей  исследований  является  установление  скоростных  характеристик 
исходного потока с учетом содержания в нем твердого при радиально-направленном питании.   

Это позволит спрогнозировать сепарационные характеристики аппарата,  улучшив тем са-
мым качественные характеристики концентрата и соответственно снизить себестоимость полу-
чения готовой продукции. 

Изложение материала и результаты. Анализ свойств потока, выходящего из радиально-
питающего устройства (РПУ) дешламатора, позволяет сделать вывод, что его можно отнести к 
полным веерным затопленным струям [4].  

В  этом  случае  поток  рассеивается  в  плоскости  во  все  стороны,  причем  плотность  потока 
практически не отличается от плотности среды, в которую он попадает,  то есть от плотности 
пульпы в ванне.  

Характерной  особенностью  рассматриваемой  струи  является  то,  что  она  расширяется  в 
двух направлениях:  

во-первых, в плоскости принудительного расширения, т.е. при выходе из РПУ;  
во-вторых - в перпендикулярной плоскости в результате турбулентного перемешивания.        
Для моделирования рассматриваемого потока, естественно, принять, что на выходе из РПУ 

начальный импульс струи рассчитывается по формуле 

ooo SvI  2 ,            (1) 

где   - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения скорости потока пульпы 
по боковой поверхности РПУ;  - плотность пульпы, кг/м3; So=2Rd - площадь боковой поверх-
ности РПУ, м2. 

Текущий  импульс  рассматриваемой  струи  в  ее  поперечном  сечении,  т.е.  на  боковой  по-
верхности цилиндра, определится интегралом 


D

x dvI s 2 ,            (2) 

где D - боковая поверхность цилиндра радиусом x, (x>R), м2, 


s

cos

ds
d  , 

где ds - элемент площадки, м2;  - угол между направлением скорости струи и перпендикуля-
ром к площадке ds, рад; Площадка ds представляет собой полоску на боковой поверхности ци-
линдра радиусом х и высотой dy 

dyxds  2 .          (3) 

Скорость движения пульпы в произвольной точке струи вследствие турбулентного   пере-
мешивания может быть записана в виде 

2
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 ,                 (4) 

где  vm  -  скорость  движения  пульпы  в  центре  произвольного  поперечного  сечения  струи,  м/с;  b  -
параметр, который находится из эксперимента; r - расстояние от выбранной точки до оси струи, м; l - 
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длина оси струи до точки на оси, от которой рассчитывается расстояние до выбранной точки, м. 
Расстояние от выбранной точки М(х,у) до оси струи, которая задается функцией а(х), нахо-

дится по формуле 
22 ))(()( oo xayxxr  ,          (5) 

где Mo(xo,a(xo)) - точка пересечения нормали. 
Для нахождения абсциссы xо необходимо решить уравнение, которое является уравнением 

нормали  
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где а(х) - производная функции а(х).  
В свою очередь, длина оси струи находится с помощью интеграла 
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где xн - 
расстояние, на котором начинает формироваться основной участок струи, м. 

Учитывая, что направление скорости в струе определяется функцией а(х), имеет место 
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Тогда формула (2) с учетом (4), (8) примет вид 
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При записи интеграла в (9) было принято, что в направлении перпендикулярном оси струя 
быстро “затухает”, что дает возможность расширить пределы интегрирования до бесконечно-
сти. 

Подставляя в (9) величину интеграла, которая равна 
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Далее,  необходимо  воспользоваться  тем,  что  количество  движения  пульпы,  проходящей 
через каждое поперечное сечение струи, остается постоянным и равно начальному количеству 
движения пульпы, то есть 

Ix=Io                (11) 
Подставляя (1) и (10) в равенство (11), находим 
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Подставляя  (12)  в  (4),  находим  формулу,  которая  дает  возможность  вычислить  скорость 
пульпы в любой точке струи 
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Направление скорости, величина которой рассчитывается по формуле (3.17), задается еди-
ничным вектором 
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Необходимо отметить, что решение рассматриваемой задачи упрощается, если сначала вы-
брать точку  ))(,( ooo xaxM  на оси струи. Тогда,  согласно формуле (14), можно рассчитать вели-
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чину скорости в точках  
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Формула  (12) позволяет вычислить минимальное расстояние, на котором она применима. 
Очевидно, что скорость струи не может быть больше начальной, поэтому минимальное рассто-
яние находится из решения уравнения 

Rdbdxxax
x

xн

   2))((1 2 .         (15)    

Если задана минимальная скорость струи vmin, то можно определить кинематическую даль-
нобойность струи, т.e. расстояние, на котором кончается осязаемая струя. Для этого необходи-
мо решить уравнение 
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Формула (13) позволяет определить  изотахи, то есть линии постоянных скоростей струи. 
Путем несложных преобразований формулы (13) находим параметрическое представление изо-
тах 
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Задавая минимальную величину скорости потока пульпы, можно определить внешние кон-
туры струи. 

Поток пульпы, выходящий из РПУ, имеет содержание твердого, которое отличается от со-
держания твердого в ванне дешламатора. Это приводит к тому, что, благодаря перемешиванию 
в поперечных сечениях струи, устанавливаются характерные профили содержания твердого  с 
максимальным значениям на оси струи и плавным спадом к ее краям.  

Для нахождения содержания твердого на оси струи необходимо знать общую массу твер-
дого,  которую  вносит  струя  в  окружающее  ее  пространство,  а  также  характер  распределения 
твердого в поперечных сечениях струи. Масса частиц, которая проходит через поперечное се-
чение, постоянна и равна начальной массе 

       
ox MM  .               (18) 

Это следует из закона сохранения массы вещества. Второе предположение о распределении 
содержания твердого в поперечных сечениях струи, следуя турбулентному характеру переме-
шивания, можно записать как и для скорости пульпы в струе, в виде  
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где c - содержание твердого в произвольной точке струи, кг/кг; cm - содержание твердого на оси 
струи, кг/кг; k - экспериментальная постоянная. 

Поскольку скорость и плотность частиц в струе распределены неравномерно, то поток мас-
сы частиц через поперечное сечение струи, выражается посредством интеграла 
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Подставляя (4), (19) и (20) в (18), получаем 
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Учитывая, что интегрирование проводится так же, как и для случая расчета скорости струи, 
интеграл в (21) можно записать в виде 
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Тогда, согласно (19), содержание твердого в любой точке струи находится по формуле 
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Уравнения линий постоянного содержания твердого в пульпе определятся, согласно (24), в 
параметрическом виде по формулам 
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Таким образом, поток пульпы, выходящий из РПУ, образует струю, в которой происходит 
турбулентное  перемешивание  частиц  железорудного  сырья.  При  этом  скорость  пульпы  и  со-
держание твердого изменяются в струе согласно закономерностям, представленными формула-
ми (13) и (24). Необходимо подчеркнуть, что в ядре струи, вследствие интенсивного перемеши-
вания, практически не происходит гравитационного разделения железорудного сырья. Однако 
при уменьшении скорости пульпы в струе интенсивность  перемешивания уменьшается, вслед-
ствие чего начинает происходить гравитационное разделение железорудного сырья.    

Выводы и направление дальнейших исследований. В  соответствии  с  установленными 
расчетными зависимостями установлено, что скорость потока пульпы на выходе из устройства 
исходного питания зависит от параметров его конструктивных элементов, а также от содержа-
ния твердого в питающем потоке. 

Вследствие  интенсивного  перемешивания,  практически  не  происходит  гравитационного 
разделения железорудного сырья. Однако при уменьшении скорости пульпы в струе интенсив-
ность  перемешивания  уменьшается,  вследствие  чего  начинает  происходить  гравитационное 
разделение железорудного сырья.  

Дальнейшие исследования закономерностей формирования распределенного потока частиц 
твердой фазы позволят установить закономерности их осаждения с их гидравлической крупно-
сти и конструктивных параметров обогатительных аппаратов.   
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ  
ГОЛОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КАР’ЄРУ  
ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ОСВОЄННІ ТЕХНОГЕННИХ І ГЕОГЕННИХ РОДОВИЩ 

 

Розглянуто  стан  комплексного  освоєння  родовищ  Криворізького  залізорудного  басейну.  Виділено  можливі 
джерела формування техногенних родовищ залізопереробної гірничо-металургійної галузі та основні напрями ком-
плексного освоєння родовищ. Досліджено застосування основних критеріїв оцінки проектних рішень для умов сумі-
сної розробки техногенних  і природних родовищ, зокрема мінімальний промисловий вміст корисного компоненту, 
коефіцієнт кондиційності, коефіцієнт витратності, коефіцієнт розкриву, коефіцієнт гірничої маси, виявлено їх аналі-
тичний взаємозв’язок. 

 

Вступ.  Закон  України  «Про  надра»  серед  основних  принципів  політики  у  сфері  користу-
вання  надрами  спонукає  користувачів  надр  до  «раціонального,  комплексного  використання 
надр забезпечувати безпеку навколишнього природного середовища». В Законі України «Про 
затвердження  Загальнодержавної  програми  розвитку  мінерально-сировинної  бази  України  до 
2030 року» серед шляхів розв’язання існуючих економічних проблем значиться «впровадження 
раціональних способів розробки комплексних родовищ і вилучення супутніх компонентів» як 
одного з основних кроків.  

Тенденція  до  слідування  даним  принципам  обумовлена  тим,  що  виробничі  потужності  і 
строки  роботи  гірничих  підприємств  прямо  залежні  від  кількості  запасів  корисних  копалин  і 
умов їх залягання. 

Ця особливість визначає екстенсивний характер структури капітальних вкладень у розви-
ток гірничодобувної галузі. Вплинути на цю ситуацію можна шляхом переходу на комплексне 
освоєння родовищ. Подібний підхід у веденні гірничих робіт забезпечить істотне зниження пи-
томих капітальних витрат і підвищить фондовіддачу гірничодобувних підприємств [3]. 

Для умов Криворізького залізорудного басейну, що є сировинною базою для одного з най-
потужніших гірничодобувних комплексів і впевнено входить до четвірки найбільших гірничо-
добувних регіонів світу, питання комплексного освоєння родовищ набуває все більшої  значу-
щості. За різними оцінками у Криворізькому басейні накопичено близько 8 млрд т промислових 
відходів, а щорічний економічний збиток від  забруднення навколишнього середовища оціню-
ється в 300 млн дол. При цьому близько 60 % обсягів відвалів гірничодобувних підприємств, 20 
% лежалих хвостів збагачувальних фабрик і в повній кількості відходи металургійної перероб-
ки гірничо-металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» представляють собою залі-
зорудну сировину з показниками, що висуваються збагачувальними підприємствами [4]. 

Теоретична частина. Аналіз наукових робіт по даному напрямку і досвід роботи найбіль-
ших  вітчизняних  і  зарубіжних кар'єрів  свідчать, що  на  головні  параметри  відкритої  розробки 
найбыльшим чином впливають характер поширення руд за кількістю та якістю в межах кар'єр-
ного поля. Тому на етапі створення проекту освоєння родовища повинна проводитися оптимі-
зація геометричних параметрів кар'єра з метою встановлення оптимальних параметрів відкри-
тих гірничих робіт  за обраним критерієм оптимізації  з урахуванням реальних умов  залягання 
родовища і якісного складу руд. В основі оптимізації розвитку гірничих робіт повинна лежати 
умова найбільш повного вилучення корисної копалини в необхідній якості і кількості при міні-
мальних витратах на розробку. 

Принцип оптимізації параметрів відкритих гірничих робіт передусім базується на встанов-
ленні  кондицій  на  мінеральну  сировину  в  конкретних  географічних,  гірничо-геологічних  та 
економіко-екологічних умовах. 

Загальновідомо,  що  кондиції  відображають  вимоги  промисловості  до  якості  мінеральної 
сировини (бортовий і мінімальний промисловий вміст Feзаг, вимоги до виділення типів руд то-
що),  а  також  вимоги  до  гірничотехнічних  умов  розробки  родовища  (мінімальна  промислова 
потужність рудних тіл, максимальна потужність прошарків пустих порід, мінімальний коефіці-
єнт  рудоносності).  Тому  очевидно,  що  кондиції  і  технологічні  показники  відкритих  гірничих 
робіт взаємопов'язані [5]. 

                                           
 Григор’єв Ю.І., 2013 
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Комплексне  освоєння  родовищ  дозволяє  підвищити  питому  вилучаєму  цінність  корисної 
копалини, а отже, знизити межу мінімального промислового вмісту  і розширити контури роз-
робки, збільшити глибину кар'єра і тим самим залучити в експлуатацію додаткові запаси кори-
сних копалин. З іншого боку, при незмінному контурі кар'єру можливе зниження експлуатацій-
ного коефіцієнта розкриву і, відповідно, собівартості видобутку. 

Комплексне освоєння родовищ передбачає максимально повну переробку гірської маси, що 
міститься в проектних контурах кар'єра, зокрема і тієї, що розміщена у техногенних родовищах.  

На  рис.  1  наведено  основні  джерела  формування  техногенної  сировини  залізопереробної 
гірничо-металургійної галузі. 

До  основних  напрямів 
комплексного  освоєння  ро-
довищ відносять: 

переробку  побіжних  ко-
рисних  копалин,  які  вилуча-
ються  в  процесі  ведення  ви-
добувних робіт; 

переробку  порід,  що  ро-
зміщені  у  відвалах  і  придат-
них  для  промислового  осво-
єння; 

переробку  відходів  зба-
гачення  у  хвосто-  і  шламо-

сховищах з метою більш повного вилучення корисних компонентів. 
Отже, вихідною сировиною для виробництва товарної продукції можуть служити руда ос-

новного видобутку з кар'єру, побіжні корисні копалини з кар'єру, бідні руди відвалів, багаті пі-
ски, складовані як відходи процесу збагачення і шлами металургійної переробки. 

Технічна можливість вилучення корисних компонентів визначається їх вмістом і техноло-
гічними властивостями. Техніко-економічна оцінка доцільності розробки техногенних родовищ 
і обґрунтування кондицій виконуються з урахуванням попиту і пропозиції на дану сировину на 
ринку, економіки підприємства, наявності виробничих потужностей і можливості їх реконстру-
кції чи будівництва нових переробних комплексів, збитку навколишньому середовищу тощо. 

Унаслідок свого генезису техногенні родовища значно відрізняються від геогенних (приро-
дних) за такими чинниками: 

усі техногенні родовища, як правило, знаходяться на поверхні; 
техногенну сировину представлено зруйнованими до різної крупності гірськими породами, 

бідними рудами та продуктами їх переробки; 
у  більшості  випадків  вони  представлені  як  нерудними,  так  і  рудними  відходами гірничо-

збагачувальної і металургійної переробки. 
Терміни освоєння техногенних родовищ від розвідки до отримання готового продукту зна-

чно менші, ніж для геогенних. При цьому собівартість готових продуктів з техногенної сирови-
ни нижча первинної собівартості сировини, що добувається з надр. 

Як наслідок, розробка техногенних родовищ характеризується низькими витратами на під-
готовку порід до виймання, їх екскавацію і транспортування, оскільки корисна копалина у від-
валах є достатньо подрібненою, а транспортування відбувається переважно зверху вниз. У ви-
падку розробки хвостосховищ витрати на виймання багатих пісків також значно менші, ніж при 
розробці геогенних родовищ. 

При розробці техногенних родовищ спільно з геогенними (природними), як і при комплек-
сному освоєнні родовищ з вийманням супутніх корисних копалин, частина відходів збагачення 
і порід розкриву відноситься до корисних копалин, тим самим підвищуючи прибуток від реалі-
зації товарної продукції на одиницю розробленої гірської маси та зменшуючи питомі витрати 
на виймання корисних копалин, що приводить до зниження мінімального промислового вмісту. 
Таким чином, комплексне освоєння родовищ підвищує контурний коефіцієнт розкриву і глиби-
ну  відпрацювання  родовища,  знижує  мінімальний  промисловий  вміст  корисного  компонента, 
що впливає на можливу виробничу потужність, режим гірничих робіт у кар'єрі та інші парамет-
ри відкритої розробки. 

  Техногенні родовища залізо-переробної гірничо-металургійної галузі 

Гірничо-переробні 
комплекси 

Гірничо-збагачувальні 
комбінати 

Металургійні 
комбінати 

Сортування  Видобуток  Збагачення  Переробка 

Відвали  Розкривні 
породи 

Забалансові 
руди 

Хвостосховища  Шлако-
відвали 

Шламо-
сховища   

Рис. 1. Основні джерела формування техногенної сировини 
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Аналіз досвіду роботи найбільших гірничовидобувних підприємств Криворізького  залізо-
рудного басейну дозволяє говорити про низький рівень комплексності освоєння родовищ. Ви-
рішення  цієї  проблеми  неможливе  без  вдосконалення  методології  визначення  та  оптимізації 
головних параметрів кар'єрів, що забезпечують повноту вилучення та максимальну прибутко-
вість  комплексного  відпрацювання  родовищ  корисних  копалин,  що  включає  відпрацювання 
техногенних родовищ спільно  з  геогенними. Удосконалення такої методології неможливе без 
ґрунтовного аналізу теоретичних основ сумісної розробки техногенних і геогенних родовищ. 

Оцінка  економічної  ефективності  залучення  різних  сортів  корисних  копалин  на  різних 
ділянках  кар’єру  в  розробку,  а  також  порядок  цього  залучення  можуть  бути  виконані  за 
допомогою  оцінки  кондиційності  запасів  з  урахуванням  цінності  кінцевої  продукції, 
одержуваної  при  вилученні  всіх  корисних  компонентів  і  витрат  на  виробництво  даної 
продукції.  З  цією  метою  досліджуваний  кар’єр  умовно  розділяють  на  зони  (блоки),  які 
характеризуватимуться  різним  вмістом  руди,  а  також  корисними  компонентами  у  породах 
розкриву,  що  можуть  приносити  додатковий  дохід.  Кожен  з  таких  блоків  матиме  власний 
коефіцієнт кондиційності, на основі якого можна зробити висновок про економічну доцільність 
і обсяг розробки певної зони кар’єру. 

Слід  зауважити, що поняття  «основного компонента»  є відносним  і мінливим в часі. Для 
кожного  моменту  часу  основним  буде  вважатися  той  вид  корисної  копалини,  що  приносить 
найбільший  прибуток.  Але  під  впливом  зовнішніх  факторів  (попит  на  кожний  вид  корисної 
копалини,  наявність  в  регіоні  родовищ  тих  же  корисних  копалин,  рівень  науково-технічного 
прогресу  в  галузі  переробки  сировини,  екологічне  становище,  кліматичні  фактори  тощо) 
основна корисна копалина може стати побіжною і навпаки. 

За  своїм  змістом  коефіцієнт  кондиційності  дорівнює  відношенню  цінності  кінцевої 
продукції  Ці,  що  вилучається  з  1  т  корисної  копалини  при  відпрацюванні  певного  блоку 
кар’єру, до витрат на видобуток корисної копалини і її переробку Зі [5]. Значення коефіцієнту 
кондиційності залежить від багатьох факторів, зокрема від мінімального промислового вмісту 
корисного  компоненту.  Регулюючи  його  значення,  можна  впливати  на  коефіцієнт 
кондиційності. Тому коефіцієнт кондиційності по кар’єру слід розраховувати при попередньо 
встановленому значенні мінімального промислового вмісту. Так, за умов кризи, нестабільного 
попиту,  низьких  цін  його  доцільно  збільшити,  а  за  умов  стійкого  попиту  і  високих  цін  на 
гірничу продукцію дещо знизити. 

Коефіцієнт кондиційності можна визначити за формулою 
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Враховуючи залежні величини, цінність, що вилучається з даного блоку, розраховується за 
виразом 

Ці=0,01іКкзбі (Цммі-Зммі),           (2) 
де і - вміст і-го корисного компоненту, %; Кк - коефіцієнт зміни якості корисної копалини при 
видобутку, долі од; збі  - вилучення при збагаченні  і-го корисного компоненту, долі од; Цммі  - 
ціна 1 т і-ї кінцевої продукції, що вилучається з і-го корисного компоненту; Зммі - сума витрат 
на транспортування і-го продукту збагачення і переробку до стадії кінцевої продукції, грн/т. 

При цьому формула розрахунку витрат на видобуток корисної копалини з надр буде розра-
ховуватися за принципом суми економічно-однорідних елементів 
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де апід - витрати на підготовку порід до виймання, грн/т; аекс - витрати на екскавацію, грн/т; атр - 
витрати на транспортування корисної копалини, грн/т. 

З урахуванням виразів (2), (3) формула розрахунку коефіцієнту кондиційності прийматиме 
вигляд 
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Коефіцієнт кондиційності Кконд враховує витрати на видобуток і переробку різних видів си-
ровини, цінність продукції, що отримується і дає можливість оцінити кондиційність будь-якого 
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обсягу корисної копалини - рудного тіла в цілому або його частини, різних типів і сортів руд, 
різних корисних копалин. Відносними одиницями, які фізично виражають перевищення допу-
стимих витрат на видобуток даного виду корисної копалини над необхідними витратами, дуже 
зручно користуватися при графоаналітичному методі. 

Мінімальний промисловий вміст - це показник, що відображає такий мінімальний вміст ко-
рисних компонентів у руді, нижче якого руда стає непридатною для промислової розробки, а її 
видобуток і переробка стають економічно недоцільними.  

Зазвичай, мінімальний промисловий вміст менше середнього вмісту компоненту у запасах, 
а тому він має забезпечити таку економічну цінність руди, яка перевищить повні витрати на її 
видобуток  і  переробку.  Для  однокомпонентних  руд  мінімальний  промисловий  вміст  визнача-
ється, виходячи з рівності  значень фінансових витрат  і  вилученої економічної цінності  згідно 
виразу (5) 
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де αmin - мінімальний промисловий вміст металу у руді, %; Ввп - витрати на видобуток і переро-
бку 1 т руди, грн/т; Ц - оптова ціна корисного компонента в товарній продукції, грн/т; r - коефі-
цієнт засмічення рудної маси, долі. од.; ε - коефіцієнт вилучення руди при видобутку, долі. од. 

Для умов комплексного освоєння з вийманням попутних корисних компонентів чи розроб-
ки техногенних родовищ при визначенні мінімального промислового вмісту у формулі(5) з екс-
плуатаційних  витрат  віднімається  додатковий  питомий  прибуток,  що  отримується  за  рахунок 
промислового використання попутних компонентів 
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де Ппв - додатковий прибуток, отриманий з промислового використання супутніх корисних ко-
палин, грн/т. 

З цього випливає, що за допомогою мінімального промислового вмісту корисного компо-
ненту в сировині можна врахувати взаємний вплив розробки техногенних і геогенних родовищ. 

Проте  за  даною  формулою  практично  неможливо  розрахувати  мінімальний  промисловий 
вміст за умов випуску і реалізації товарної продукції з руд на різних стадіях переробки [6]. 

З іншого боку, якщо геолого-економічна оцінка виконується для комплексної сировини і при 
наявності індивідуальної собівартості кожного продукту і його ціни, вираз набуватиме виду (7) 
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де i - масова доля корисного компоненту у вихідній руді, %; Зі, Ці - відповідно експлуатаційні 
витрати на виробництво і ціна і-го продукту з комплексної сировини.  

Якщо  індивідуальну собівартість окремих продуктів виявити не можливо,  то  застосовуються 
сумарні (річні чи за весь період оцінки) експлуатаційні витрати на виробництво товарної продукції 
з руди, що оцінюється, Зсум і сумарна вартість товарних продуктів ЦіАі згідно виразу (8) 
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де Аі - виробництво товарних продуктів за рік чи весь період експлуатації родовища.  
Для випадку, коли мінімальний промисловий вміст визначається для розрахунку показни-

ків декількох переробок з отриманням декількох видів товарної продукції, формула набуватиме 
вигляду (9) 
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де Звид,Ззбаг,Здов,Загл/обк,Змет,Зін - сумарні експлуатаційні витрати на виробництво товарної продук-
ції з оцінюваної руди, включаючи витрати на видобуток, збагачення, доводочні операції, агло-
мерацію концентратів, виплавку металів та  інші операції  за розрахунковий рік чи весь період 
експлуатації  родовища;  Цк,Цагл/обк,Цмет,Цін  -  ціни  відповідно  товарного  концентрату,  окускова-
них продуктів, метала та інших продуктів; Ак,Аагл/обк,Амет,Аін - випуск відповідних товарних про-
дуктів з оцінюваної руди за розрахунковий рік чи весь період експлуатації родовищ. 
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Аналогічно  мінімальний  промисловий  вміст  корисного  компоненту  розраховується  і  для 
техногенних  родовищ.  У  такому  випадку  мінімальним  промисловим  вмістом  буде  вважатися 
такий вміст корисних компонентів в техногенному родовищі, при якому їх технологічно мож-
ливо і еколого-економічно доцільно вилучати в теперішній час за існуючої чи реконструйова-
ної технологічної схеми.  

Аналітично мінімальний промисловий вміст корисного компоненту у відходах може бути 
обчислений за формулою (10) 
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де αхв в - вміст умовного корисного компоненту у вторинних відходах (хвостах) після його ви-
лучення в концентрат, %; β - вміст корисного компоненту в концентраті, %; С - витрати на ви-
добуток, транспортування, попереднє збагачення  і  збагачення 1 т техногенної сировини, грн.; 
См - повна собівартість металургійної переробки 1 т металу, грн.; εп, εм - вилучення металу при 
попередньому збагаченні  і металургійній переробці, %; Ц  - оптова ціна 1 т готової продукції, 
грн.; К - коефіцієнт, що враховує цінність основного компоненту. 

Обидва ці критерії - мінімальний промисловий вміст і коефіцієнт кондиційності - вплива-
ють на кількість запасів, що припадають на розробку. 

При аналізі і оцінці проектних рішень іноді з’являється необхідність визначити ступінь викорис-
тання вкладених ресурсів. Для цього сумарні витрати, пов’язані з розробкою деякого об’єму гірничої 
маси, позначають як В, а сумарні доходи через Д.  

Співвідношення В/Д прийнято називати коефіцієнтом витратності kv. Досягнення мінімуму кое-
фіцієнту витратності при комплексному освоєнні родовища може слугувати критерієм вибору опти-
мального варіанту проектних рішень. 

В умовах розробки комплексних руд, на відміну від однорідних, важливо врахувати якіс-
ний склад руд і цінність компонентів, що в неї входять, а також при розрахунку витрат і дохо-
дів встановити взаємозв'язок між коефіцієнтом витратності й коефіцієнтом кондиційності.  

Зрозуміло, що коефіцієнт кондиційності Кконд і коефіцієнт витратності kv знаходяться у зво-
ротно пропорційному зв’язку. Аналітично цю залежність можна відобразити так (11) 
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Взаємозв'язок коефіцієнтів розкриву, кондиційності й витратності характеризується залеж-
ностями (12), (13) 
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Допустиме значення коефіцієнту розкриву, при якому видобуток цих руд здійснюється на 
безприбутково-беззбитковому рівні  і при відомій кондиційності комплексних руд, що видобу-
ваються, може бути визначене з виразу (14) 
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Аналогічно необхідний рівень кондиційності видобутих порід при відомому значенні кое-
фіцієнта розкриву може бути розрахований за виразом (15) 
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З метою більш поглибленого аналізу варіантів проектних рішень можуть застосовуватися й 
інші критерії, зокрема, мінімум значень середнього з початку розробки коефіцієнту розкриву, 
мінімум витрат на проведення всіх основних і допоміжних виробничих процесів тощо. 

Так, авторами [7,8] запропоновано технологічний критерій оптимальності розвитку гірни-
чих робіт - коефіцієнт гірничої маси. 
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У  роботі  [9]  було  запропоновано  наступний  підхід.  Оскільки  ціни  на  руду  й  концентрат 
пропорційні  вмісту  в  них  металу,  прибуток  підприємства  залежить  від  собівартості  металу  в 
товарній продукції. При видобутку в кар’єрі товарної руди собівартість металу в ній станови-
тиме 
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де а - собівартість руди, грн/т; b - собівартість розкривних робіт, грн/т; n - плановий коефіцієнт 
розкриву, т/т;  - вміст металу в руді, %; δ1 - відношення собівартостей розкривних і добувних 
робіт. 

Оскільки відношення δ1 в першу чергу залежить від фізико-механічних властивостей порід, 
то відношення (1+1n)/ в формулі (16) характеризує вплив гірничо-геологічних умов розробки 
на економіку видобутку і може бути названий коефіцієнтом гірничої маси m1. 

У випадку, коли кар’єр є частиною ГЗК, коефіцієнт розкриву і якість сирої руди впливають 
на економічні показники виробництва товарної продукції - концентрату. Аналіз дослідження в 
роботі [9] демонструє, що ефективність виробництва концентрату зростає зі збільшенням вміс-
ту заліза в руді і падає при зростанні коефіцієнта розкриву.  

Однак  часто  оцінити  ефективність  розробки  по  кожному  критерію  окремо  дуже  складно 
внаслідок малого ступеня їх впливу. Забезпечити роботу ГЗК з мінімальним коефіцієнтом розк-
риву  і  максимальним  виходом  концентрату  не  завжди  видається  можливим  через  геологічну 
будову родовища. У роботі доведено, що сумісний вплив цих двох показників можна з достат-
ньою точністю врахувати коефіцієнтом гірничої маси, м 

,1 22  nm             (17) 

де δ2 - відношення собівартості розкривних робіт до собівартості видобутку і переробки руди; γ 
- вихід концентрату, долі од. 

Проте для умов комплексного освоєння родовищ часто буває необхідним приводити витрати 
по різним категоріям порід до одного виду. Тому авторами в роботі [10] в якості критерію пропону-
ється застосовувати середньозважений коефіцієнт гірничої маси (18), що має вигляд, м/м 
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де m1,m2,mn - коефіцієнти гірничої маси для категорій корисних копалин, т/т; Δ1,Δ2,Δn - долі ви-
дів товарної продукції,  приведені по  затратам на видобуток  і переробку руди до одного виду 
корисної  копалини, долі од; Δ1,Δ2,Δn  -  долі  видів  товарної продукції,  приведені  за ціною до 
товарної продукції одного виду. 

Однак,  коефіцієнт  гірничої  маси  має  обмежену  галузь  використання,  що  виходить  з  його 
конструкції: він не може бути коректно застосованим при оцінці варіантів розробки з великими 
об’ємами розкривних порід на одиницю видобуваємої корисної копалини. 

Висновки та напрями подальших досліджень. Отже, в роботі виконано ґрунтовний ана-
ліз  основних  критеріїв  оцінки  проектних  рішень  для  умов  сумісної  розробки  техногенних  і 
природних родовищ.  

Досліджено застосування таких показників, як мінімальний промисловий вміст корисного 
компоненту, коефіцієнт кондиційності, коефіцієнт витратності, коефіцієнт розкриву  і коефіці-
єнт гірничої маси, а також виявлено їх взаємну аналітичну залежність. 

За допомогою мінімального промислового вмісту виявлено зв’язок між головними параме-
трами розробки техногенних і геогенних родовищ. 

У  подальших  дослідженнях  планується  і  далі  досліджувати  взаємний  вплив  зовнішніх  і 
внутрішніх факторів, що впливають на комплексне освоєння родовищ, вдосконалити методику 
визначення головних параметрів відкритої розробки родовищ із врахуванням даного підходу. 

Отже, питання вдосконалення методики визначення головних параметрів відкритої розро-
бки родовищ при комплексному освоєнні родовищ потребує подальшого розвитку. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНОРАБОЧИХ  
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ КАК ЭЛЕМЕНТА ЭРГОТЕХНИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

Изложены результаты исследований по определению и оценке воздействия критериальных (пороговых) значе-
ний пульсирующего напряжения и тока на организм человека. Приведена динамика изменений электротравматизма 
на электровозном транспорте, статистические характеристики сопротивлении испытуемых при прохождении через 
организм  переменного  тока  частотой  50 Гц,  квантильные  оценки  сопротивления  организма  при  пути  тока  «рука-
рука», характеристики распределений средних значений пороговых ощутимых токов и значения пороговых напря-
жений, соответствующих этим токам, коэффициенты корреляционных зависимостей ощутимых токов и напряжений 
от угла открытия полупроводникового прибора, вероятностные области ощутимых пульсирующих токов и напряже-
ний и законы распределения амплитудных значений ощутимого напряжения. 

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Как известно [1] железорудные шахты 
и комбинаты классифицируются как предприятия с повышенным уровнем травматизма, в том 
числе с повышенным риском поражения горнорабочих электрическим током [2].  

Анализ исследований и публикаций. Основным источником поражения  горнорабочих желе-
зорудных шахт электрическим током является тяговая контактная сеть, а точнее контактный провод 
(КП), внутришахтного транспорта (ВШТ) [2]. Только c 1991 по 2010 год количество электротравм со 
смертельным исходом от несанкционированного прикосновения к КП возросло в 3,5 раза в местах 
погрузки и почти в 2 раза в местах разгрузки полезных ископаемых (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика изменения электротравматизма на элек-
тровозном  транспорте  предприятий  Украины  с  подземной  до-
бычей железной руды: 1 - общее количество электротравм; 2,3 - 
электротравмы соответственно со смертельным исходом, в том 
числе при касании к контактному проводу в местах погрузки и 
разгрузки ископаемого 

 

Причиной  этого  является  ухудшение  техноло-
гии прокладки и обслуживания КП, отсутствие ра-
ботоспособных  устройств  защитного  отключения 
(УЗО) или, что тоже самое, реле защиты от пораже-
ния электрическим током горнорабочих [2]. 

Факт,  только  субъективных  причин  -  ненадле-
жащего обслуживания тяговых сетей, несет и оттенок объективности - увеличение протяжен-
ности КС, а следовательно изменение их электрических параметров, которые должны обеспе-
чивать работоспособность УЗО [2]. В работе [3] приведена оценка КС современных железоруд-

                                           
. © Ляхомский А.В., Синчук О.Н., Харитонов А.А., 2013 
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ных шахт, однако при этом знания и учета одного фактора параметров КП недостаточно. 
Цель исследований. Оценка и учет параметров эрготехнического комплекса «тяговая кон-

тактная сеть - человек». 
Изложение материала и результаты. При эксплуатации рудничной электровозной откат-

ки объем экспериментальных данных, полученых сотрудниками МГИ и предоставленых авто-
ром  для  дальнейших  исследований,    позволил  обеспечить  представительные  статистические 
выборки  исследуемых  параметров  и  получить  результаты,  которые  приведены  в  табл.  1,  с 
надежностью не ниже чем 0,90 [3,4]. 

Таблица 1  
Статистические характеристики сопротивлении испытуемых при прохождении 

через организм переменного тока частотой 50 Гц 
 

Группы испы-
туемых 

Величины  Статистические характеристики 
Z, кОм  Me, 

кОм 
M0, 
кОм 

σ, кОм D, кОм2 υ A E 

Начало ощущений (раздражений) 
Мужчины 
Женщины 

Zощ.м 
Zощ.ж 

5,16 
6,65 

4,75 
7,24 

4,20 
7,33 

5,50 
6,86 

30,3 
47,1 

1,06 
1,03 

1,18 
1,09 

-1,48 
-1,79 

Начало болевых ощущений 
Мужчины 
Женщины 

Zбол.м 
Zбол.ж 

4,48 
5,80 

4,05 
5,72 

3,76 
5,77 

4,78 
6,03 

22,9 
36,4 

1,07 
1,04 

1,22 
1,11 

-1,34 
-1,70 

Предел переносимости 
Мужчины 
Женщины 

Zпер.м 
Zпер.ж 

4,17 
5,05 

3,71 
4,71 

3,20 
4,31 

4,17 
5,31 

17,4 
28,3 

1,09 
1,05 

1,28 
1,16 

-1,09 
-1,54 

 

Используемое испытательное пульсирующее напряжение, в зависимости от изменения угла 
открытия полупроводников, показано на рис. 2, а квантильные оценки сопротивления испыту-
емых горнорабочих представлено в табл. 2. 

В  качестве  метода  при  исследованиях:  использовался  активный  метод,  позволяющий  по 
фиксированным ответным реакциям испытуемых определять критериальные  (пороговые)  зна-
чения напряжений и тока. С учетом новизны вопроса исследования проводились в диапазоне 
ощутимых токов в длительном (свыше 3 с) режиме.  

 
Рис. 2. Испытательное пульсирующее напряжение 

Таблица 2 
Квантильные оценки сопротивления организма при пути тока «рука-рука» 

Стадии воздействия 
Квантильные оценки для групп испытуемых 

мужчины  женщины 

Начало ощущений (раздражений)  Р(Zощ.м≤8,4 кОм)=0,908  Р(Zощ.ж≤8,4 кОм)=0’282 

Начало болевых раздражений 
Р(Zбол.м≤7,8 кОм)=0,964 
Р(Zбол.м≤9,0 кОм)=0,989 

Р(Zбол.ж≤7,8 кОм)=0,836 
Р(Zбол.ж≤9,0 кОм)-0,938 

Предел переносимости  Р(Zпер.м≤7,8 кОм) =0,954 
Р(Zпер.м≤9,0 кОм)=0,976 

Р(Zпер.ж≤7,8 кОм)=0,924 
Р(Zпер.ж≤9,0 кОм)=0,962 

 

В качестве воздействующего напряжения применялось выходное напряжение управляемо-
го тиристорного выпрямителя разработанной экспериментальной установки.  

Определение  значений  напряжения  и  тока,  соответствующих  ответным  физиологическим 
реакциям испытуемых, проводилось при изменении угла регулирования выпрямителя в преде-
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лах от 10 до 95°.  
Увеличение напряжения, подаваемого на испытуемого, проводилось дискретно,  со  значе-

нием шага 0,05 Uощ, обеспечивающим достаточную точность определения пороговых значений 
напряжения и тока. 

При измерениях проводилась регистрация амплитудных и средних значений напряжения и 
тока.  

Исследования выполнены при протекании тока через человека по пути «рука-рука». В ка-
честве контактирующих элементов применялись круглые алюминиевые электроды диаметром 
20 мм. 

Статистические  характеристики  распределений  средних  значений  пороговых  ощутимых 
значений  пульсирующих  токов  и  соответствующих  им  пороговых  напряжений  приведены  в 
табл. 3 и 4. 

Таблица 3 
Характеристики распределений средних значений пороговых ощутимых токов 

 
 

Статистики распределений  Значение статистик при углах фазовой отсечки 
13°  22°  31°  40°  48°  57°  66°  75°  84°  93° 

Математическое 
ожидание, мА 

0,76  0,64  0,59  0,52  0,48  0,45  0,37  0,31  0,22  0,18 

Среднеквадрати-ческое 
Отклонение, мА 

0,08  0,08  0,08  0,07  0,07  0,07  0,08  0,07  0,04  0,02 

Коэффициент вариации  0,11  0,12  0,14  0,13  0,14  0,15  0,20  0,22  0,16  0,11 
Медиана, мА  0,78  0,67  0,61  0,54  0,51  0,48  0,36  0,33  0,22  0,19 
Мода, мА  0,75  0,65  0,56  0,52  0,51  0,46  0,34  0,28  0,21  0,17 
Асимметрия  0,32  0,21  0,34  0,10  0,35  0,26  0,50  0,60  0,98  0,47 
Эксцесс  -0,96  -0,22  -0,96  -0,30  -0,33  -0,22  -0,03  -0,83  -0,06  -0,85 

 

Таблица 4 
  

Характеристики распределений средних значений пороговых напряжений, 
соответствующих пороговым ощутимым токам 

 

Статистики распределений  Значение статистик при углах фазовой отсечки,° 
13  22  31  40  48  57  66  75  84  93 

Математическое  
ожидание, В 

6,34  5,91  5,49  5,23  4,42  3,87  3,48  2,84  2,18  1,69 

Среднеквадратическое 
отклонение, В 

0,31  0,31  0,43  0,41  0,39  0,28  0,32  0,43  0,39  0,25 

Коэффициент вариации  0,05  0,06  0,09  0,08  0,09  0,07  0,09  0,15  0,13  0,15 
Медиана, В  6,36  6,04  5,75  5,00  4,49  3,91  3,43  2,75  2,26  1,58 
Мода, В  6,30  6,01  5,56  4,96  4,34  3,76  3,38  2,66  2,09  1,66 
Асимметрия  0,66  0,25  0,20  0,23  0,69  0,60  1,34  0,93  0,38  0,45 
Эксцесс  -0,45  -0,38  -0,86  -0,54  -1,57  0,39  1,72  -0,02  0,71  -0,07 

 

Полученные распределения пороговых ощутимых токов и соответствующих им пороговых 
напряжений  прикосновения  для  определенных  углов  открытия  полупроводников  носят  одно-
модальный характер имеют невысокую рассеянность относительно математического ожидани-
ями и малую изменчивость.  

Вместе с этим рассматриваемые распределения имеют близкие по значению величины ма-
тематического ожидания, медианы и моды. Отмеченные особенности распределений позволяют 
говорить о том, что для каждого угла открытия полупроводников значения пороговых ощути-
мых токов и соответствующих им напряжений прикосновения достаточно плотно концентри-
руются около значений математического ожидания. Другими словами, при воздействии на ор-
ганизм  токов с  изменениями  угла  открытия  наступление  ответной реакции  в  виде  начальных 
ощущений  обладает  устойчивостью  (однородностью)  и  происходит  при  достижении  током  и 
напряжением пороговых (критериальных) значений. 

Для определения устойчивых уровней ощутимых токов и напряжений целесообразно устано-
вить вероятностные области их изменения в зависимости от угла фазовой отсечки. Выявлены ста-
тистические связи между значениями угла открытия полупроводников, с одной стороны, и матема-
тическими ожиданиями, квантилями средних значений тока и напряжений, с другой стороны. Ука-
занные связи достаточно надежно описываются корреляционными уравнениями вида 
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          (1) 

где  Iощ.ср,  Uощ.ср  -  математическое  ожидание  или  квантили  средних  значений  ощутимых  тока 
(мА) и напряжения (В); aI,aU,bI,bU  - коэффициенты регресионных уравнений; α - угол фазовой 
отсечки, град. 

Значения коэффициентов зависимостей (1) приведены в табл. 5. 
Таблица 5 

 

Коэффициенты корреляционных зависимостей ощутимых токов и напряжений 
от угла открытия тиристоров преобразователей АТП – 500/275 

 

 

Вероятностные характеристики полученных корреляционных уравнений показывают, что свя-
зи  между  рассматриваемыми  признаками  являются  тесными  при  отрицательных  коэффициентах 
корреляции, которые определены с незначительной погрешностью и высокой надежностью. 

Вероятностные области ощутимых токов и напряжений с фазовыми отсечками приведены 
на рис. 3, ограничиваются «снизу» и «сверху» линиями регрессии для квантилей, соответствен-
но, 0,05 и 0,95. 

В  указанных  областях  с  вероятностью  0,90  находятся  критериальные  значения  тока  и 
напряжения, соответствующие ответной реакции в виде начальных ощущений. Значения тока и 
напряжения,  лежащие  ниже  этих  областей,  могут  рассматриваться  как  практически  неощути-
мые; значения тока и напряжения, лежащие выше указанных областей, могут рассматриваться 
как безусловно ощутимые. 

Анализ  амплитуд-
ных  значений  напря-
жения,  соответствую-
щего пороговому ощу-
тимому  току,  для  раз-
ных  углов  открытия 
полупроводников  по-
казал,  что математиче-
ское  ожидание  указан-
ных амплитудных  зна-
чений  не  имеет  (как 

это было в случае средних значений) явно выраженной зависимости от угла открытия полупровод-
ников. С помощью X-критерия Вандер-Вардена доказана возможность (при доверительной вероят-
ности 0,95) принятия нулевой гипотезы с тем, что амплитудные значения напряжений с фазовыми 
отсечками,  соответствующие  ответной  реакции  в  виде  начальных  ощущений,  не  зависят  от  угла 
открытия импульсных приборов. 

Вместе с этим подтверждена гипотеза о несущественном различии выборок амплитудных 
значений ощутимых напряжений для разных углов открытия полупроводников, т.е. указанные 
выборки принадлежат одной генеральной совокупности.  

Рассчитанные  статистики  объединенного  для  всех  углов  эмпирического  распределения 
указанных  амплитудных  значений  характеризуются  следующими  данными:  математическое 
ожидание - 6,84 В; среднеквадратическое отклонение - 0,39 В; коэффициент вариации - 0,057; 
медиана - 6,84 В; мода - 6,85 В; асимметрия - 0,28; эксцесс - 2,00. 

Статистики  распределения  показывают  высокую  степень  концентрации  отдельных  значе-
ний вокруг математического ожидания, а также практическое совпадение значений последнего, 
медианы и моды. Это указывает на возможность распределения амплитудных значений напря-
жения,  соответствующего  пороговому  ощутимому  току,  по  нормальному  закону.  Статистиче-

Величины тока и напряжения,  
входящие в зависимости 

Значения коэффициентов для зависимостей 

тока  напряжения 

aI  bI∙10-2  aU bU∙10-1 

Математическое ожидание  0,82  0,70  7,37  0,61 
Квантиль 0,05  0,61  0,55  6,45  0,57 
Квантиль 0,95  0,97  0,77  7,74  0,58 

    
Рис. 3. Вероятностные области ощутимых пульсирующих токов а и напряжений б 
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ская проверка этой гипотезы с применением критерия Пирсона  (χ=6,15, χ=7,8) позволяет сде-
лать вывод о том, что с вероятностью не менее 0,95 можно принять нормальный закон распре-
деления амплитудных значений напряжения при изменении угла (рис. 4). 

Рис. 4.  Законы  распределения  амплитудных  значений  ощути-
мого напряжения 

 

Для  сравнительной  оценки  действия  на  человека 
токов  различных  видов  требуется  иметь  пересчетный 
коэффициент между амплитудными и средними значе-
ниями. 

Для  примененной  формы  графика  напряжения  за-
висимость  между  средними  и  амплитудными  значени-
ями  определится  путем  интегрирования  мгновенного 
значения в пределах периода повторяемости 

cos 0,955 cos
2

m

ср a a U a

m

m
U U d U K U







  




 

   
    

(2) 

где m - число фаз выпрямителя. 
При α≤30° амплитудные значения воздействующего напряжения совпадают с амплитудой 

огибающей выпрямленного напряжения. 
При α>30° имеем Uощα<Uα.. В этом случае 

. cos( 30 )ощ а a U aU U K U    

 
      (3) 

Подставляя значение Uа и переходя к обозначению для ощутимого напряжения, получаем 

 .ощ а U U a U aU K K U K U    
 

      (4) 

где KU - коэффициент пересчета между амплитудными и средними значениями 

 
1

0,955 cos , 30 ;

0,955 cos cos 30 , 30 .

 

  


  


          

  (5) 

Сравнение  экспериментальных  амплитудных  значений  напряжения  с  расчетными  ампли-
тудными  значениями,  полученными  пересчетом  с  помощью  Ku  экспериментальных  средних 
значений, показало их практическое совпадение. В связи с этим можно сделать вывод, что при 
определении критериальных значений напряжений и токов, отличающихся по форме графика 
от  синусоидальных,  можно  исходить  как  из  амплитудных,  так  и  из  средних  и  действующих 
значений. При этом следует указывать зависимость одних значений от других. 

Сравнительная оценка действия токов различного вида показывает, что пульсирующие то-
ки по сравнению с переменным током (50 Гц) и постоянным по величине и направлению током 
физиологически более активны.  

Отношения  амплитудных  значений  ощутимых  токов  переменного  и  постоянного  тока  к 
значениям ощутимого пульсирующего тока составляют, соответственно, 1,1-2,4 и 4,6- 8,4. 

Выводы и направления дальнейших исследований. При этом с вероятностью не менее 
0,95 можно принять нормальный закон распределения амплитудных значений напряжения при 
изменении угла открытия полупроводников преобразователей АТП.  

1. При определении критериальных значений напряжений и токов, отличающихся по форме от 
синусоидальных, можно исходить как из амплитудных, так и из средних и действующих значений.  

2.  Полученные  результаты  по  оценке  физиологических  характеристик  горнорабочих  как 
элемента эрготехнической ситемы человек - источник поражения, позволяют разработать реко-
мендации по первичным критериям электробезопасности для условий железорудных шахт. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ  
МАСОВОГО БАЛАНСУ ЧАСТИНОК З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ВХІДНОГО ПОТОКУ РУДИ 
 
 
 

В  умовах  сучасного  металургійного  виробництва,  і,  зокрема,  в  технологічному  процесі  дроблення  та  подріб-
нення, як відомо, гостро стає питання керування промисловим обладнанням.  

Для вирішення цієї задачі ключовим є складання якомога більш адекватної математичної моделі об’єкту керу-
вання. У статті проаналізовано один з найбільш популярних способів складання математичної моделі – підходу на 
основі матеріального балансу, доповнений врахуванням зміни властивостей вхідного потоку руди. 

Ключові слова: матеріальний баланс, матриці руйнування, класифікації. 
 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Однією з ключових 
задач  керування  обладнання  для  дезінтеграції  залізної  руди  є  складання  його  математичного 
опису  (моделі).  Одним  з  розповсюджених  (найбільш  широко  використовуваних)  методів  до 
складання  математичного  опису  обладнання,  що  використовується  для  дроблення  та  подріб-
нення, є підхід на основі матеріального балансу частинок.  

Враховуючи те, що в умовах сучасної промисловості необхідно постійно підвищувати як-
ість  і  точність складання математичних моделей обладнання, постає необхідність у вдоскона-
ленні даного підходу та візуалізації результатів його реалізації. 

Аналіз досліджень і публікацій. У роботі [1] приведено модель конусної дробарки на ос-
нові матеріального балансу.  

У роботі [2] описано підходи до математичного опису дезінтеграційного обладнання, а та-
кож безпосередньо моделювання та математичного опису механічного руйнування матеріалу в 
робочих камерах млинів та дробарок. Але ні в одному з джерел, описаних раніше, не врахову-
ється зміна властивостей вхідного потоку руди в млині. 

Постановка завдання. Метою даної статті є моделювання процесу подрібнення, описано-
го в [1], [2] з урахуванням зміни властивостей вхідного потоку. 

Викладення матеріалу та результати. Імітаційне моделювання концепції математичного 
опису на основі матеріального балансу в MATLAB. Підхід до математичного опису процесу дез-
інтеграції на основі матеріального балансу.  

Рівняння  масового  балансу  вмісту  дробарки  або  млина  та  його  розв’язок  подається  за 
допомогою наступного рівняння [1] 

)())(()()(
)(

tmBSSttptf
dt

tdm
   

де  γ(t)  -  змінна,  що  представляє  міцність  руди,  f(t),  p(t)  -  вектори,  що  представляють  масову 
продуктивність та і-ї фракції живлення та виходу, відповідно. Маса і-ї фракції вмісту дробарки 
позначено як m. Матриця S  - діагональна матриця, що представляє питому ступінь дроблення 
розміру  і,  В  -  нижня  трикутна  матриця,  де  кожний  елемент  bij  представляє  собою  долю 
частинок  розміру  j,  що  знаходяться  серед  частинок  розміру  і  після  дроблення  (матриця 
руйнування). Ваговий розхід продукту вважається пропорційним масовому вмісту, тобто 

p=Dm, 

                                           
. © Ліпанчиков С.І., 2013 
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де  D  -  діагональна  матриця,  що  представляє  швидкість  розвантаження  кожного  елементу 
розміру  j.  Стійкий  розв’язок  може  бути  знайдено  шляхом  прийняття  першого  терму  рівного 
нулю та вираження р як 

р=[I-C][I-CB]-1f, 

де p,f - вектори, відповідно, швидкості потоку матеріалу на вході і продукту дроблення за фра-
кціями кожного класу крупності, С - діагональна матриця класифікації, що містить співвідно-
шення частинок окремого класу на вході в зону дроблення. 

На основі рівнянь, описаних вище, в [3] наведено опис способу симуляції процесу подрібнення 
з використанням Mathworks MATLAB®.  

Результатом  моделювання  є  графічне  представлення  об’єму  частинок  за  класами  крупності 
всередині робочої камери млина з плином часу (рис. 1). 

У матрицях руйнування та класифікації, 
враховується  грансклад  вхідного  потоку 
руди.  

У  роботі  [3]  грансклад  вхідного  потоку 
і,  відповідно,  матриця  руйнування  прийма-
лися постійними. 

У  даній  роботі  було  враховано  зміну 
гранскладу  вхідного  потоку  за  випадковим 
законом, що було промодельовано за допомо-
гою функції rand() в MATLAB®.  

Такий  підхід  є  в  більшому  ступені  наб-
лиженим до реальних умов виробництва. 

Моделювання  процесу  подрібнення  на 
основі модифікованого підходу.  

Для  моделювання  використовувався  па-
кет Simulink®.  

Схему представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема моделювання процесу подрібнення з урахуванням зміни гранскладу потоку на вході 

 
Після прогону симуляції бачимо розподіл частинок по фракціях, що зображено на рис. 3. 
Криві на рис. 3,4 відповідають розподілу частинок руди всередині млина по фракціях.  
Кожна крива відповідає фракції матеріалу: (опис - розміри фракції) 

 
 
Рис. 1. Результати симуляції, відповідно з [3] 
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Рис. 3. Модифікований підхід. Прогін перший 
 

 
 

Рис. 4. Модифікований підхід. Прогін другий 
 

 
Таблиця 1 

Відповідність кривих, отриманих в результаті симуляції класу крупності подрібненого матеріалу 
 
 

Номер 
кривої 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

клас  840  594  420  297  210  149  105  74  53  37 
 

Як бачимо, у зв’язку зі зміною початкових умов (матриця руйнування B та класифікації C), 

відбулась  зміна  розподілу  частинок  по  фракціях,  а  також  на кривих  з’явились  піки,  що  є  ре-

зультатом імітації випадкової зміни фракційного розподілу живлення млина. 

Висновки. При врахуванні  зміни  гранскладу вхідного потоку спостерігаються відповідні 

піки на графіку, що відповідають зміні об’єму частинок відповідних фракцій. 
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО H2 - УПРАВЛЕНИЯ  
ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
С ОГРАНИЧЕНИЕМ НА H  - НОРМУ  
 

Решается задача синтеза робастного регулятора для управления сложными динамическими объектами с исполь-
зованием смешанного H2/H - метода формирования контура с ограничением на размещение полюсов передаточной 
функции замкнутой системы в заданной области с привлечением аппарата линейных матричных неравенств   

Ключевые слова: синтез, H -теория управления, контроллер, робастное управление 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Из-за целого ряда различ-
ных причин рассчитанная система в реальности может оказаться неработоспособной, поэтому 
необходимо заранее выявить все характеристики, отражающие ее практическую работоспособ-
ность.  Значительные  массивы  информации  в  одном  случае  и  информационная  неопределен-
ность  в  другом  требуют  для  анализа  использования  всего  известного  арсенала  методов.  Про-
блемно-ориентированные информационные пространства разного уровня и назначения являют-
ся одним из элементов создаваемой платформы развития робастных методов построения ИСУ.  

Применение робастных методов происходит в условиях неполноты начальных данных, нечет-
кости  информации,  неопределенности  и  противоречивости  целей  и  критериев.  Значительная 
начальная информационная энтропия создает преграды, которые не позволяют адекватно функци-
онировать системам, построенным по традиционным, классическим методам управления.  

Математические модели являются главной составляющей формализованной задачи и вме-
сте  с  ограничениями  составляют  тот  базис,  который  в  результате  отображения  на  множество 
данных позволяет сделать вывод о ее корректности или необходимости дополнительной подго-
товки начальной информации. 

Анализ исследований и публикаций. В  настоящее  время  в  теории  управления  широко 
используется аппарат линейных матричных неравенств (ЛМН) [1-4]. Он хорошо подходит для 
синтеза регулятора в обратной связи, когда различные требования к замкнутой системе можно 
задавать в виде ЛМН. В концепции из работы [2] процедура синтеза регулятора сводится к ми-
нимизации какого-либо критерия оптимальности на заданной ЛМН-области.  

Так в работах [2], [3] рассматривается задача синтеза H  - оптимального регулятора с рас-
положением  полюсов  замкнутой  системы  в  ограниченной  выпуклой  области  на  комплексной 
плоскости, которая сводится к решению ЛМН. В русскоязычной литературе данный метод бо-
лее подробно описан в [4].  

Вопросы чувствительности к возмущениям и шумам, а также точностные характеристики 
при таком подходе считаются менее сложными и не рассматриваются, однако, они требуют до-
полнительного решения. 

Цель исследований.  Целью  является  синтез  системы  робастного  управления  сложными 
динамическими  объектами и  оценка  производительности  и  надежности  с  помощью 
инструментария Robust Control Toolbox™ в MATLAB.  

Изложение материала и результаты. С инженерной точки зрения под синтезом системы 
управления  можно  понимать  построение  системы  управления,  обеспечивающей  выполнение 
всех предъявляемых к ней технических требований. Проектируемая система управления долж-
на  обеспечивать  приемлемое  качество  переходных  процессов,  необходимую  точность  и  ро-
бастность к неопределенности в модели объекта управления [4]. 

Требования  к  проектируемой  системе  могут  формулироваться  как  во  временной,  так  и  в 
частотной областях  [5]. Расположение и вид корней характеристического полинома  (полюсов 
передаточной  функции  замкнутой  системы)  определяют  характер  переходного  процесса.  По-
этому требования к запасу устойчивости и быстродействию, не рассматривая кривые переход-
ного процесса, можно сформулировать накладывая ограничения на корни характеристического 
полинома.  

Таким образом, формируя ограничения на расположение и вид корней характеристическо-

                                           
 Моркун Н.В., 2013 
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го полинома, можно задавать ограничения во временной области на вид переходного процесса 
и, очевидно, на максимальные значения регулируемой величины, значения перерегулирования, 
времени переходного процесса и др. 

Требования к расположению полюсов передаточной функции  замкнутой системы в неко-
торой заданной области на комплексной плоскости позволяет задавать ограничения на: 

быстродействие, которое может быть оценено по степени устойчивости (абсолютной вели-
чине действительной части ближайшего к мнимой оси корня); 

запас устойчивости, который может быть оценен по колебательности (максимальному от-
ношению мнимой части корня к его действительной части) или параметру затухания (коэффи-
циенту демпфирования); 

максимальную угловую частоту собственных колебаний системы (максимальную абсолют-
ную величину мнимой части корня). 

Задача робастной стабилизации состоит в нахождении максимальной величины неопреде-
ленности (величины робастного запаса устойчивости), при которой один регулятор обеспечи-
вает  устойчивость  замкнутой  системы  для  всего  семейства  возмущенных  объектов  с  ограни-
ченными по H - норме возмущениями. В H - методе формирования контура задача робастной 
стабилизации решается не для исходного, а для нового обобщенного объекта, образованного с помо-
щью формирующих функций (префильтра и постфильтра). Обобщенный объект представляет собой 
последовательное соединение многомерных передаточных функций двух формирующих функций и 
исходного  номинального  объекта  управления.  Требуемые  характеристики  качества  и  робастности 
замкнутой системы обеспечиваются благодаря выбору соответствующих формирующих функций, а 
решение задачи робастной стабилизации гарантирует устойчивость замкнутой системы.  

Важно отметить, что в данном методе не требуется информация о фазовой характеристике 
номинального объекта. Кроме того, значение величины запаса робастной устойчивости являет-
ся единственным индикатором, характеризующим степень достижения задаваемых требований 
к замкнутой системе. 

Анализ  функций  чувствительности  дает  количественную  информацию  о  том,  насколько 
чувствительна  номинальная  модель  к  неопределенности  параметров  объекта  управления  и 
внешним возмущениям. 

Смешанная чувствительность - это название, данное в задаче формирования передаточных 
функций,  в  которой  функция  чувствительности  So=(1+GK)-1  формируется  наряду  с  одной  или 
более замкнутыми передаточными функциями, такими как KS или To [6]. 

Функции чувствительности, параметры которых следует подобрать, зависят от поставлен-
ных целей управления. Главной целью управления системой является подавление возмущения 
d на  входе. Для  решения  этой  проблемы  имеет смысл  использовать  замкнутые  передаточные 
функции S и KS. Используются две такие схемы: с возмущающим сигналом на входе объекта 
управления (рис. 1) и с опорным сигналом на входе объекта управления (рис. 2). 

При управлении по схеме S/KS  внешний вход является входом для сигнала задания r. Сиг-
налы ошибки Z=Ze=Wee=WeSw  и Z2=Zu=Wuu=WuKSw. 

Рассмотрим также следующие методы: 
S/T (функция чувствительности S формируется по H норме, а T по H2 - норме) (рис. 3); 
S/KS/KS (одна из функций чувствительности KS формируются по H норме, а вторая  по H2 

- норме) (рис. 4); 
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Рис. 1. Оптимизация по S/KS схеме  смешанной чувстви-

тельности в стандартной форме (отслеживание) 
Рис. 2. Оптимизация по схеме S/KS  смешанной чувстви-

тельности в стандартной форме (регулирование) 
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S/KS/T (функции чувствительности S и KS формируются по H норме, а T по H2  - норме) 
(рис. 5); 

S/T/KS (функция  чувствительности  S  и  комплементарная  функция  чувствительности  Т 
формируются по H норме, а KS по H2 - норме) (рис. 6). 

Основной проблемой оптимизации по схеме смешанной чувствительности является нахож-
дение стабилизирующего контроллера, который минимизирует  
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Введение передаточной функции T желательно для решения проблемы отслеживания и по-
глощения возмущения, а также для обеспечения робастной стабильности в отношении мульти-
пликативных возмущений на выходе объекта управления. 

Задача оптимизации по S/Т схеме смешанной чувствительности в стандартной конфигура-
ции управления представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Оптимизация по S/Т схеме смешанной чувстви-
тельности в стандартной форме 

Рис. 4. Оптимизация по S/KS - KS   
схеме смешанной чувствительности  

 

Все  упомянутые  выше  конфигурации  используются  при  решении  задач  оптимизации  H 

смешанной чувствительности. 
Известно, что качество управления лучше регулируются посредством H2 нормы. С этой це-

лью на выход контроллера u добавлена характеристика H2. Задачей этой конфигурации (рис. 4) 
является минимизация   
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Формирующая функция Wu2 используется для нахождения компромисса между управлени-
ем и подавлением возмущений. 

Рассмотрим оптимизацию по схемам S/KS-T (рис. 5) и S/T-КS (рис. 6) смешанной чувстви-
тельности.  
 

K 
 

G   

Wy 

Wu 

 r = 0 
u 

w=d  P 

y 

v 

z∞ 

z2 

+ 
+  + 

- 

We 

 
Рис. 5. Оптимизация по S/KS - T   

схеме смешанной чувствительности 
Рис. 6. Оптимизация по S/T - KS  

схеме смешанной чувствительности 
 

В первом случае целью является достижение минимума передаточных функций выходной 
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чувствительности  и  сигналов  управления  по  Н  норме,  а  комплементарной  передаточную 
функции на выходе - по H2 норме.  

Во втором случае формирующая функция КS и  чувствительность Т относятся к Z2 и Z вы-
ходам соответственно. При этом H   оптимизация больше отвечает за робастность системы, а 
H2 - за производительность. 

После сравнения результатов моделирования и экспериментальных исследований наиболее 
удобной для практической реализации признана схема, изображенная на рис. 4. 

Для усовершенствования эксплуатационных характеристик (минимизации статической по-
грешности) объекта управления был рассмотрен следующий вид весовой функции 
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Здесь  следует  отметить,  что  при  низких  частотах we(j)-1  Ae1,  при  больших  частотах 
Me1 и асимптота пересекает 1 при частоте e, что примерно соответствует необходимой ши-
рине полосы. 
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Рис. 7. Инвертирование весовых характеристик  Рис. 8. Система с обратной связью и весовой функцией 
чувствительности на выходе  

 

Подобрав подходящую весовую функцию We, можно оптимизировать частотную характеристику 
S и эксплуатационные характеристики контроллера при условии, что выполняется неравенство 

1)()( SS TjTj
e eSeW              (4) 

На практике исполнительный механизм всегда имеет ограничения амплитуды и скорости. 
Следовательно,  очень  важно  использовать  для  представления  этих  ограничений  подходящую 
весовую функцию. В случае KS чувствительности рассматривается та же функция, что и при 
оптимизации эксплуатационных характеристик. Рассмотрим передаточную функцию KS между 
d и контрольными сигналами. KS целесообразно использовать для того, чтобы ограничить диа-
пазон регулирования контроллера и  таким образом контролировать используемую энергию,  а 
также для обеспечения робастности.      
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Рис. 9. Инвертирование весовой функции   

контрольного сигнала 
Рис. 10. Система с обратной связью и комплементарной 

весовой функцией чувствительности на выходе  
 

Систему  по  схеме  комплементарной  чувствительности  Т удобно  использовать  для  отсле-
живания и снижения шумовых возмущений. Вид ее весовой функции - как и в двух предыду-
щих случаях   
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Это выражение является фильтром верхних частот как и KS. 
Рис. 11. Стандартная  конфигурация  комплементарной 

функции чувствительности T и весовой функции  
 

Чтобы минимизировать ошибку r или погасить 
влияние  помехи  w лучше  использовать  функцию 
малой чувствительности S, а для того, чтобы объект 
сохранял контролируемую робастную стабильность 
больше подходит малая комплементарная функция 
Т. Следовательно, возникает неизбежный конфликт 

между функциями S и T. Компромиссное решение - использование контроллера для разделения 
частотных областей S и T, но на практике такой подход является труднореализуемым. 

Для  многокритериальной  задачи  наиболее  подходящим  является  контроллер  смешанной 
чувствительности. 

Для оценки качества управления замкнутой системой использован программный комплекс 
Matlab. 

Зависимости, приведенные на рис. 12, свидетельствуют о том, что имеет место фильтрации 
сигнала управления на высоких частотах, так как передаточные функции, связанные с   сигна-
лами  KS  и  S  имеют  общее  значение  на  частоте  1370  рад/с  (рис.  13). 

 

Рис. 12. Сингулярные значения  Рис. 13. Сингулярной участок, выходная  
и комплементарная выходная чувствительности 

 

Полюса  и  нули  замкнутой  системы,  управляемой  многокритериальным  контроллером, 
расположены в левой половине плоскости, что приводит к определённой неустойчивости си-
стемы. Все нули, кроме z=5105 и полюса системы представлены на рис. 14.  

 

 
Рис. 14. Нули и полюса замкнутой системы 

 

Выводы. Выполнен  синтез  робастного  стабилизирующего  регулятора  для  оптимизации 
управления  динамическими объектами обогатительного производства. Построение контролле-
ров системы управления предложено проводить на основе H2/H - метода формирования кон-
тура управления с последовательными формирующими функциями, позволяющего обеспечить 
гарантированные «робастность», устойчивость и требуемое качество управления технологиче-
скими процессами, а также оптимальный выбор основных интервалов робастной стабилизации 
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этих систем. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УКРАИНЫ  
НА НЕКОТОРЫЕ МАРКИ СТАЛИ ГОРЯЧЕКАТАНОГО АРМАТУРНОГО ПРОКАТА  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ АНАЛОГАМИ 

Рассмотрено предложение замены низколегированных спокойных сталей полуспокойными, соответствующими 
международным стандартам для производства арматуры, используемой для ответственных сварных и железобетон-
ных конструкций.  

Ключевые слова: низколегированные спокойные стали, полуспокойные стали, международные стандарты, ар-
матура. 
 

Постановка проблемы. В  соответствии  с  Программой  пересмотра  действующих  в  Украине 
стандартов бывшего СССР, одной из основных задач технических комитетов по стандартизации яв-
ляется пересмотр межгосударственных стандартов, разработанных до 1992 г., и соответствие их  Со-
глашению о технических барьерах в торговле ВТО (Agreement on Technical Barriers to Trade). 

Одним из наиболее распространенных видов металлопродукции, который выпускается ме-
таллургическими  предприятиями  Украины,  является  горячекатаный  арматурный  прокат  класса 
А400  (АІІІ)  для  производства  железобетонных  конструкций.  При  этом,  наиболее  распространен-
ными марками низколегированных сталей на украинских предприятиях,  являются кремнемарган-
цовистые стали 35ГС и 25Г2С согласно ГОСТ 5781 (табл. 1).  

Таблица 1 
Нормативные требования стандартов к химическому составу, механическим  

и служебным свойствам основных марок арматурной стали 
 

Страна  Стандарт 
Обозначение 

арматуры 

Химический состав, %  Углеродный  
эквивалент  
Сэкв, % не более) C  Mn  Si  S  P 

Украина 

ГОСТ 5781 
А400 (А-ІІІ) 

0,30-
0,37 

0,8-1,2  0,6-0,9  0,045  0,045  0,62 

ГОСТ 10884 
Ат-V, Ат-VІ 

0,20-
0,29 

1,2-1,6  0,6-0,9  0,045  0,045  0,62 

США  ASTM A706  415/550  0,3  1,5  0,5  0,045  0,035  0,55 

Великобритания  BS 4449  425-460  0,4  -    -  0,050  0,050  0,51 

Япония  JISG 3112  SD 40  0,29  1,8  0,55  0,050  0,050  0,55 

Германия 
DIN 488  BSt 420  0,37  -  -  0,050  0,050  0,65 

 

При  производстве  этих  сталей  наблюдаются:  повышенные  затраты  легирующих  материалов 
(силикомарганца, ферросилиция и т.д.), повышенные затраты труда на подготовку составов с из-
ложницами и разливку металла; необходимость использования утепляющих, но засоряющих окру-
жающую среду, теплоизоляционных материалов и утепляющих смесей; низкий выход годного.  

                                           
© Бережной Н.Н., Клюев Д.Ю., Мацышин С.О., 2013 
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Кроме  того,  показатели  физико-механических  и  служебных  свойств  арматуры  класса  А400 
(АІІІ) не полностью отвечают требованиям международных стандартов (табл. 2) [1].  

Таблица 2 
Современные нормативные требования стандартов к химическому составу, механическим  

и служебным свойствам основных марок арматурной стали   
 

Страна  Номер документа  Обозначение 
арматуры 

Количество  
углерода, С % 

Углеродный  
эквивалент Сэкв, %  

(не более) 
Украина  ДСТУ 3760:2006 Прокат арма-

турный для ЗБК 
А500С 
А400С 

0,25  0,30-0,52 

Республика 
Беларусь 

СТБ 1704-2006 
Арматура ненапрягаемая для 

ЖБК 

S400 
S500 

0,24  0,52 

Румыния  STAS 438/1-89 
Горячекатаная арматурная 

сталь. Марки и технические 
требования к качеству 

I 
II 
III 

0,22 
0,23 
0,27 

0,50 

Австралия 
(Новая  

Зеландия) 
AS/NZS 4671:2001 

500L 
500N 

0,22 
0,24 

0,39 
0,41 

Тунис  NT 26.05 (2004) 
Арматурная сталь ненапряга-

емая для ЖБИ. Ч 2 «Ребристая 
прутковая арматура» 

RB 400W 
RB 500 W 

0,22 
0,24 

0,5 
0,52 

Британия  BS 4449:2005+A2:2009 
Сталь для армирования бетона 
– Свариваемая сталь, прутки, 
мотки и размотанные изделия 

– технические условия 

B500A 
B500B 
B500C 

плавка 0,22 
изделие 0,24 

0,5 
0,52 

Германия  DIN 488-1:1984-09 
Арматурная сталь 

  0,22  0,47 

В  связи  с  этим  поиск  путей  совершенствования  существующих  марок  стали  горячекатаного 
арматурного проката является актуальным. 

Цель работы. Обоснование возможности применения низколегированных полуспокойных ста-
лей,  соответствующих  международным  стандартам,  для  производства  арматуры  ответственного 
назначения.  

Основная часть.  Самыми  массовыми  арматурными  сталями  повышенной  прочности  (sв≥590 
Н/мм2, sт≥392 Н/мм2), производимыми на металлургических заводах Украины до 1993 г., являлись 
низколегированные спокойные марки 35ГС и 25Г2С, из которых производились горячекатаная бун-
товая  (№6-12)  и  стержневая  (№10-40)  арматура  класса  А400С  (АІІІ),  поставляемая  по  ГОСТ 
5871[3]. 

По данным авторов [4,5] горячекатаная арматура из сталей 35ГС и 25Г2С вполне удовле-
творяла требованиям ГОСТ 5781 как по химическому составу, так и по нормам регламентируе-
мых  механических свойств.  В  то  же  время  было отмечено,  что  во  всех  зарубежных аналогах 
регламентировались только максимальные пределы содержания углерода, марганца и кремния.  

Это  позволяло  производителям  металлопродукции  выбирать  в  пределах  максимально  до-
пустимых  норм  химического  состава  стали    необходимое содержание  упомянутых  выше  эле-
ментов в зависимости от диаметров профиля и условий производства металлопродукции [2].  

Использование арматуры класса А400С (АІІІ) из сталей 35ГС и 25Г2С обеспечило высокую 
надежность эксплуатации железобетонных конструкций ответственного  назначения в промыш-
ленном и гражданском строительстве, мостостроении, гидротехнических сооружениях [3]. 

Однако в металлургическом производстве низколегированные спокойные стали характери-
зовались повышенным расходом ферросплавов и высоким расходным коэффициентом металла 
при прокатке слитков на заготовку [3]. 

В зарубежной практике стандартами допускалось использование микродобавок ниобия, ва-
надия, титана и других элементов для повышения прочности арматурной стали, что позволяло 
производить металл с пониженными содержаниями марганца и кремния [2]. 

Другие  арматурные  стали  повышенной  и  высокой  прочности  в  горячекатаном  (35Г2пс, 
25Г2Фпс, 25Г2Бпс, 35ГФпс, 35ГБпс, 75ГФпс, 32Г2Рпс) и термически упрочненном (10ГС2, 25С2Р, 
20ГС2, 28С, 22С, 25Г2Р, 20ХГС2, 30ХС2) состояниях производились в ограниченных количествах. 
При этом микролегированные марки стали прошли только опытное опробование или промышлен-
ную проверку и до стадии широкого промышленного использования доведены не были.  

В девяностых годах определилась тенденция снижения содержания углерода и степени ле-
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гирования металла. Повышения прочностных показателей арматуры, регламентации дополни-
тельных свойств при механических испытаниях (на выносливость, изгиб с разгибом) и сварива-
емости металла. 

Анализ показал, что в условиях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - крупнейшего произво-
дителя  арматурного  проката  в  Украине  при  производстве  стандартных  кремнемарганцовистых 
сталей 35ГС, 25Г2С и 20ГС, расходуется 15-20 кг/т силикомарганца, 7-8 кг/т 65 % ферросилиция, 
0,4 кг/т алюминия, при этом обрезь на блюминге составляет 11-14 %. 

Многими исследователями было установлено, что кремний вызывает образование крупных 
силикатов  в  металле  и  отрицательно  влияет  на  однородность,  хладостойкость,  циклическую 
прочность  проката.  При  этом  упрочняющий  эффект  кремния  в  стали  невысокий  -  0,56-0,92 
Н/мм2 на 0,1 % его содержания в металлопродукции. 

Это предопределило необходимость проведения многолетних, но безуспешных исследова-
ний  по  разработке  так  называемого бескремнистного  раскисления  спокойных  сталей  с  целью 
предотвращения  образования  крупных  силикатов  и  повышения  свойств  металлопродукции. 
Назрела  необходимости  изыскания  экономичных  составов  и  разработки  ресурсосберегающей 
технологии  производства  малокремнистых  (прежде  всего  полуспокойного  типа)  арматурных 
сталей повышенной  (А400С, А420С, А460С, А500С) и высокой  (Ат800, Ат1000) прочности в 
соответствии с современными международными требованиями. 

Для оценки перспективных направлений решения этой задачи проанализированы данные о 
фактическом сортаменте и составе, технологии производства, свойствах и эффективности при-
менения углеродистых полуспокойных сталей, широко производившихся в Украине и в зару-
бежной практике взамен соответствующих спокойных сталей. 

Широкомасштабные работы по созданию рационального марочного сортамента углероди-
стых полуспокойных сталей взамен спокойных выполнены в Украине в 50-60-х годах прошлого 
столетия. Аналогичные работы были проведены в 40-60-х годах и за рубежом (в США, Англии, 
Франции, Индии, Германии и других странах). В результате этих исследований были разрабо-
таны и освоены углеродистые и низколегированные полуспокойные стали с содержанием угле-
рода 0,05-0,9 % и марганца 0,25-1,7 % для тонкого (0,2-3,9 мм) и толстого (4-50 мм) листа, фа-
сонного (с толщиной полки до 25 мм), сортового (с размером сечения до 120 мм) и арматурного 
(диаметром до 40 мм) проката, промышленных рельсов, катанки. Данные о нормах химическо-
го состава основных стандартных полуспокойных сталей приведены в табл. 3. 

Установлено, что на структуру слитка и физико-механические свойства проката решающее 
влияние  оказывает  степень  раскисленности  малокремнистой  стали,  которая  характеризуется 
продолжительностью искрения металла в изложнице после закрытия стопора.  

Показано, что если малокремнистая сталь после наполнения изложницы искрит 10-40 с, за-
стывая без крупных наплывов, то можно рассчитывать на получение структуры слитка, при ко-
торый обеспечивается минимальная головная обрезь, максимальное приближение к спокойной 
стали по физико-механическим свойствам и минимальный объем зачистки заготовки [2]. 

При разработке рациональной технологии раскисления полуспокойной стали в первую оче-
редь  были  выявлены  и  исключены  технологические  факторы,  снижающие  стабильность  раскис-
ленности металла.  

Таблица 3 
Химический состав, вид проката и состояние поставки основных стандартных полуспокойных сталей 

 

Марка 
стали 

Содержание элементов, % 

Вид  
проката* 

Состоя-
ние по-

ставки** Углерод 
Марга-

нец 
Кремний 

сера 
фос-
фор  азот  медь 

другие 
элементы 

не более 

Углеродистые с обычным содержанием марганца 

Ст1пс  0,06-0,12  0,25-0,5  0,05-0,17  0,05  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  - 
Л,С,Ф,

К 
Г 

Ст2пс  0,09-0,15  0,25-0,5  0,05-0,17  0,05  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  - 
Л,С,Ф,

К 
Г 

Ст3пс  0,14-0,22  0,4-0,65  0,05-0,17  0,05  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  - 
Л,С,Ф,

К 
Г 

Ст4пс  0,18-0,27  0,4-0,7  0,05-0,17  0,05  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  - 
Л,С,Ф,

К 
Г 

Ст5пс  0,28-0,37  0,5-0,8  0,05-0,17  0,05  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  - 
Л,С,Ф,

К 
Г 
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Ст5пс 
арматур-

ная 
0,30-0,39  0,6-0,9  0,05-0,15  0,055  0,045  ≤0,008  ≤ 0,3  - 

А 
№10-

28 
Г 

Ст6пс  0,38-0,49  0,5-0,8  0,05-0,17  0,05  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  -  С  Г 

Нпс  0,4-0,5  не регл.  0,05-0,17  0,055  0,05  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Р  Г 

Тпс  0,5-0,6  не регл.  0,05-0,17  0,055  0,05  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Р  Г 

ПТпс  0,6-0,8  не регл.  0,05-0,17  0,055  0,05  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Р  Г 

Ш55пс  0,35-0,7  0,5-1  не регл.  0,06  0,06  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Ш  У 

Ш75пс  0,6-0,9  0,5-1  не регл.  0,06  0,06  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Ш  У 

08пс  0,05-0,12  0,35-0,65  ≤ 0,17  0,04  0,035  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Л  Г,Х 

10пс  0,07-0,14  0,35-0,65  ≤0,17  0,04  0,035  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Л  Г,Х 
15пс  0,12-0,19  0,35-0,65  ≤0,17  0,04  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Л  Г,Х 

20пс  0,17-0,24  0,35-0,65  ≤0,17  0,04  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Л  Г,Х 

25пс  0,22-0,3  0,5-0,8  ≤0,17  0,04  0,04  ≤0,008  ≤ 0,3  -  Л  Г,Х 

Углеродистые с повышенным содержанием марганца 

Ст3Гпс  0,14-0,22  0,8-1,1  ≤0,15  0,05  0,04  ≤0,008  ≤0,3  -  Л,С,Ф  Г 

Ст5Гпс  0,22-0,3  0,8-1,2  ≤0,15  0,05  0,04  ≤0,008  ≤0,3  -  Л,С,Ф  Г 

Ст5пс 
арматур-

ная 
0,28-0,37  0,8-1,1  ≤0,15  0,055  0,045  ≤ 0,008  ≤0,3  -  Л,С,Ф  Г 

Низколегированные 

18Г2Фпс  0,06-0,12  1,2-1,7  ≤0,15  0,04  0,035 
0,015-
0,03 

≤0,3 
[0,08-
0,18]V 

Л  Н,У 

15Г2АФ
Дпс 

0,09-0,15  1,2-1,6  ≤0,15  0,04  0,035 
0,015-
0,03 

0,2-0,4 
[0,08-
0,15]V 

Л  Н 

20Г2АФп
с 

0,14-0,22  1,1-1,5  ≤0,15  0,045  0,04 
0,015-
0,025 

≤0,3 
[0,07-
0,12]V 

ШК  Г 

18ГБпс  0,18-0,27  0,8-1,2  ≤0,15  0,04  0,035  ≤0,008  ≤0,3 
[0,02-

0,04]Nb 
Л,Ф  Г,Н 

  * Л - листовой; С - сортовой; Ф - фасонный; К - катанка; Р - рельсы узкой колеи; Ш - помольные шары; А - арматура,;  
ШК - шахтная крепь.   ** Г - горячекатаная; Х - холоднокатаная; У - улучшенная; Н - нормализованная 

Установлено,  что  исключение  алюминия  и  замена  его  кремнийсодержащими  сплавами  для 
раскисления полуспокойной стали в ковше приводит к более надежному обеспечению оптималь-
ной раскисленности металла в связи с более стабильным усвоением кремния, чем алюминия. При 
этом повышается выход годного проката из слитка в среднем на 1 % [2]. 

Доказана также целесообразность исключения раскисления полуспокойной стали кремний-
содержащими сплавами в печи и науглероживания металла в ковше более, чем на 0,03 % [4]. В 
связи с более стабильным усвоением кремния (примерно в 3 раза) при раскислении металла в 
ковше по сравнению с его вводом в печь выход годной заготовки из слитка в первом случае на 
2 % и более. По этой же причине увеличивается выход годного проката на 1 % при исключении 
науглероживания полуспокойной стали в ковше с коксиком или термоантрацитом.  

Кроме того, признано необходимым регулировать количество кремния, вводимого ферро-
сплавами, в зависимости от химического состава стали и условий производства.  

Исследования  показали,  что  оптимальная  концентрация  кремния  в  полуспокойной  стали  при 
температурах начала затвердевания повышается с увеличением содержания углерода, водорода и азо-
та и снижается при увеличении содержания марганца, ванадия и скорости разливки. 

Обработкой  экспериментальных  данных  установлена  следующая  корреляционная  зависи-
мость между концентрацией кремния [% Si] в оптимально раскисленной полуспокойной стали, 
содержаниями углерода [% С], марганца [% Mn], ванадия [% V], азота [% N], водорода [% Н] в 
ковшевой пробе и линейной скорости разливки металла (Vр, м/мин) 

 
[% Si] = 0,05+0,09 [% С]-0,0453[% Mn]-0,125[% V]+2,1[% N]+77,28[% Н]- -0,008(Vр-0,4). 

Исследованиями  и  практикой  производства  определено,  что  оптимальное  содержание 
кремния  в  углеродистых  полуспокойных  сталях  колеблется  для  каждой  марки  стали  в  узких 
пределах (0,01%) и в целом составляет от 0,05 до 0,1 %. 

Для повышения свойств углеродистой полуспокойной стали в листовом и фасонном прока-
те толщиной более 10 мм и сортовом свыше 16 мм до уровня углеродистой спокойной стали 
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использовано легирование марганцем. Установлено, что при легировании полуспокойной стали 
марганцем значительно повышается ее прочность и хладостойкость и снижается чувствитель-
ность к механическому старению. 

На  основе  этих  данных  разработаны  и  внедрены  полуспокойные  стали  с  повышенным  (0,8-
1,1%)  содержанием  марганца  -  Ст3Гпс  (18Гпс)  для  ответственных  сварных  металлических  кон-
струкций, Ст5Гпс для тяжело нагруженных сварных конструкций сельхозмашин, Ст5пс - сталь ар-
матурная  для  железобетонных  конструкций  (см.  табл.  3),  превосходящие  по  комплексу  физико-
механических и эксплуатационных свойств наиболее массовые стали марок Ст3сп и Ст5сп. 

Выводы. Комплексным анализом действовавших и современных требований международ-
ных,  межгосударственных  и  национальных  стандартов  на  арматурный  прокат,  используемый 
для изготовления обычных  (ненапрягаемых) и предварительно напряженных железобетонных 
изделий массового назначения установлено, что производство полуспокойных сталей приводит 
к  увеличению  надежности  и  долговечности  конструкций  за  счет  повышения  свариваемости, 
выносливости,  живучести,  коррозионной  стойкости  и  других  эксплуатационных  свойств  по 
сравнению со спокойными сталями.  
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АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПРИ УПРАВЛІННІ ЗВАЛИЩАМИ ТА ІХ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 
 

Питання сміття або твердих побутових відходів (ТПВ), як слід їх термінологічно коректно 
називати, актуальне в будь-якому місті нашої планети і потребує як найшвидшого свого вирі-
шення. Ціна цього рішення вимірюється не тільки вартісними показниками, які становлять мі-
льярди доларів, а й чистотою навколишнього середовища та здоров’ям людей. На цей час, одні-
єю з актуальніших проблем населених пунктів різних типів є несанкціоновані неупорядковані 
звалища твердих відходів. Одним з етапів вирішення цієї проблеми є розробка принципів уп-
равління цими земельними ділянками, яка базується на аналізі глибини негативних перетворень 
природного  середовища,  морфологічного  складу  товщі  з  урахуванням  динаміки  тимчасових 
змін і експлуатационного стану конкретного звалища. Сума негативних дій звалищ на довкілля 
території і активність дій функціонально залежить від наступних параметрів 

Σнег.повітря =f (Sуч.; Сп  ; Сит; Сэ; Vто; Мто; t),         (1) 
де Σнег.повітря - сума негативних чинників на природне середовище; Sуч - площа земельної ділянки; Сп 
- система природно-кліматичних умов території ( інженерно-геологічна і гідрологічна будова діля-
нки,  баланс  зволоження  і  випару  території,  ґрунтові  умови  та  ін.);  Сит  -  система  інженерно-
технічних  характеристик  об’єктів  (наявність  або  відсутність  інженерних  об’єктів  для  управління 
процесами в робочій і господарській зонах звалища(системи дегазації і збору фільтрату, збору і від-
ведення поверхневого стоку, очисні споруди поверхневого стоку і фільтрату, зовнішні мережі во-
допроводу і ін.); Сэ - система експлуатаційних умов(виконання або ігнорування необхідного техно-
логічного  циклу(створення  ізоляційних  шарів  в  товщі  звалища,  ущільнення  ґрунтів  і  відходів  до 
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нормативних показників, картове складування відходів і так далі)); Vто - об’єм твердих відходів, на-
копичений на звалищі за увесь період її існування; Мто - морфологічний склад відходів; t - тимчасо-
ві зміни якісного стану товщі звалища. 

Несанкціоновані звалища відходів є предметом багаторічних досліджень, що виконуються 
інститутом "Крим ГИИНТИЗ" на території Криму. Аналіз і узагальнення ситуацій, пов'язаних з 
рішенням проблем виникнення і ліквідації звалищ, дозволяє авторові виділити наступні типові 
підходи  до  управленню даними  об’єктами  і  оптимальному  використанню ділянок  (рис. 1, що 
звільнилися, "Схема варіантного управлення об’єктами поводження з відходами" 

 
 

Рис. 1. Схема варіантного управління об’єктами поводження з відходами 

Ситуація 1.  Несанкціоноване  звалище  стихійного  характеру,  яке  є  хаотичним  нагрома-
дженням сміття на певній території (лісосмуги, яри, покинуті невеликі кар'єри місцевих матері-
алів, придорожні території  і так далі). Як правило, такі звалища мають горизонтальне простя-
гання, малі висоти навалювань (1,2-1,5 м), висушеність відходів і їх слабку деградацію. Морфо-
логічний склад представлений, переважно, відходами домоволодіння, великогабаритними від-
ходами, відходу реконструкції і будівництва. Рихлість навалювань і їх природна аерація спри-
яють бистрому аеробному розкладанню органічної частини ТБО без утворення фільтрату і біо-
газу. Утворюються в межах і(чи) біля кордонів населених пунктів або компактного проживання 
населення як результат недостатньо організованого  збору  і  вивезення відходів комунальними 
службами населеного пункту, або при повній відсутності цього обслуговування. Нерідко кому-
нальні підприємства по прибиранню територій, позбавлені повноцінного фінансування і еконо-
мія на транспорті, звалюють відходи на несанкціонованих стихійних звалищах або на вільних 
територіях,  провокуючи  утворення  нових  звалищ.  Площа  стихійних  звалищ  подібного  роду 
складає в середньому 0,1,.2,0 га, частота поширення в сегменті звалищ 30-35 %. Стихійні зва-
лища характеризуються локальними порушеннями нормативного стану природних середовищ. 

Для управління даними об’єктами пропонується сценарій дій, описувані у варіанті 1 "Схеми". 
Відходи, акумульовані на стихійних звалищах, частіше усього позбавлені ресурсної цінності, за-
бруднення в результаті змішення різних видів відходів і в основній масі непридатні для перероб-
ки. Сумарні об’єми відходів стихійного звалища незначні. Оптимальним являється напрям пото-
ку зібраних відходів на сміттєспалювальні заводи (МСЗ), а при їх відсутності в регіоні - на пере-
сувні або стаціонарні установки термічного знищення відходів з подальшою рекультивацією зві-
льненої земельної ділянки. Переміщення відходів стихійного звалища на діючий полігон населе-
ного пункту є нераціональним, оскільки відбувається зменшення місткості робочої зони полігону, 
зниження тимчасового ресурсу його служби і підвищення експлуатаційних витрат. 

Ситуація 2. Несанкціоноване і неврегульоване звалище, яке використовувалося раніше для 
складування побутових відходів населеного пункту(закрита, не рекультивована). Цей тип зва-
лища характеризується тривалою і інтенсивною негативною дією на природні середовища, від-
сутністю  документів,  що  встановлюють  право,  на  земельну  ділянку,  проектної  документації, 
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інженерної підготовки території. Нормативні вимоги і стандарти по технічному облаштуванню 
і  змісту  об’єктові  поводження  з  відходами, технологічний  регламент  робіт  при  експлуатації 
звалища не витримувалися. Як правило, відсутня достатня інформація про склад і об’єм відхо-
дів, що депонують, вік звалища, особливості складування відходів, об’ємах фільтрату, біогазу, 
ізолюючого ґрунту(за наявності такого). Товща звалища досягає в середньому 15-25 м, відходи 
знаходяться  на  різних  стадіях  біоферментативного  розкладання,  відзначається  фрагментарне 
заростання  поверхні  і  укосів  смітною  рослинністю. Процеси  стабілізації  тіла  звалища  знахо-
дяться в прямій залежності від терміну  її  закрита. Для звалищ, використання яких припинене 
40-50 років тому, характерна стабілізація тіла і поверхні. У звалищ, які закриті 15-20 років то-
му, щільність тіла звалища нерівномірна, всюди спостерігаються ті, що просіли, оповзання уко-
сів  і втрата загальної стійкості, відзначається дренаж фільтрату  і біогазу. Об’єми відходів мо-
жуть складати 0,2-1,5 млн м3. Несанкціоновані і неврегульовані закриття або покинуті звалища 
займають в середньому площу 10-25 га, розташовані у межах населених пунктів і є причиною 
значної соціальної напруги. Відходи, що складають товщу звалища, зазвичай характеризуються 
втратою ресурсної цінності. Частота поширення в сегменті звалищ складає 20-25 %. 

Для управління даними об’єктами пропонується сценарій дій, що описується у варіанті 2, 
без вивезення відходів, з рекультивацією поверхні звалища. Дезінтеграція товщі звалища вка-
заного типу не є оптимальною у зв'язку з відсутністю даних поточного контролю за відходами, 
що приймаються, і пов'язаних з цим санітарно - епідеміологічними і екологічними ризиками. 

Ситуація 3. Тут виділяються два типи звалища, поводження з якими можливо по одному 
варіанту. 

Тип 1. Санкціоноване і неврегульоване звалище, яке використовується нині для складуван-
ня ТБО населеного пункту. Цей тип звалища є найбільш поширеним в силу відсутності місько-
го або регіонального полігону ТБО, що відповідає нормативним вимогам. Санкціоновані і нев-
регульовані звалища виступають офіційним об’єктом поводження з відходами населеного пун-
кту по дозволу місцевих адміністрацій і контролюючих органів. Документи, що встановлюють 
право, як правило, оформлені, але проектна документація, інженерна підготовка і захист тери-
торії,  інженерні споруди і допоміжні об’єкти відсутні. Нерідко на звалищах є примітивні сис-
теми акумуляції фільтрату  і відведення біогазу, що створюються на місці  технічним персона-
лом об’єкта.  

Основні технологічні операції по складуванню відходів дотримуються(створення ізоляцій-
них  шарів,  ущільнення),  проте  повністю  технологічний  цикл  не  витримується. Господарська 
зона з необхідні набором будівель, споруд, допоміжних майданчиків,  інженерними мережами 
відсутній. Ведеться контроль і облік відходів, що поступають. Характер відходів, що прийма-
ються, різноманітний: муніципальні відходи, відходи реконструкції і будівництва будівель, ро-
слинні відходи і відходи зеленого господарства, деякі виробничі відходи.  

Застосовується  картове  складування,  часто  за  типом  твердих  відходів,  що  поступають. 
Впорядковане  розміщення  відходів  дозволяє  зонувати  робоче  тіло  звалища  за  віком  відхо-
дів("молоді"  і  "старі")  і  типу  відходів(тверді  побутові,  будівельні  відходи,  відходи  підпри-
ємств). 

Звалища цього типу характеризуються як високонавантажувані або переобтяжені, об’єм ві-
дходів досягає 1,5-6,0 і більше млн м3. Висота складування знаходиться в діапазоні 25-30 м, за-
ймана площа 20-35 га, термін експлуатації від 15-20 і більше років. Частота поширення в сег-
менті звалищ складає 35-40 %. 

Даний тип звалищ характеризується комплексною негативною дією на природні середови-
ща у зв'язку з відсутністю системи захисту такою, що оточує серед. 

Тип 2. Санкціоноване, закрите звалище переважно будівельних і великогабаритних матері-
алів. Для  звалищ  цього  типу  характерне  переважання  в  товщі  будівельних,  виробни-
чих(інертних)  і великогабаритних відходів, ґрунтових і баластних фракцій. Об’єми побутових 
відходів незначні, або відсутні. Територіально прив'язані до комунально-складських і виробни-
чих  зон  міст.  Характеризуються  незначною  дією на  довкілля,  але  перспективні  в  ресурсному 
плані. Висота складування  знаходиться в діапазоні 10-12 м,  займана площа 3-5га,  термін екс-
плуатації від 15-20 і більше років. Частота поширення в сегменті звалищ складає 5-7%. 

Рекультивація ділянок звалищ даного типу дозволить оптимізувати використання функціо-
нальних зон міста при зростаючій потребі в розширенні територій. 
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Для управлення об’єктами пропонується сценарій дій, описувані у варіанті 3. Робоче тіло 
звалищ має ресурсний потенціал, який є торбою потенціалів вторинних ресурсів, енергетичних 
ресурсів і ресурсів ґрунтового матеріалу. Доцільна переробка товщі звалища шляхом екскава-
ції, сепарації і грохочення з виділенням ресурсних фракцій (чорних, кольорових металів, інерт-
них матеріалів (камені, цеглина, елементи бетонних блоків і ін.), енергетичних ресурсних мате-
ріалів (полімер дерево, інші горючі матеріали), ґрунтових матеріалів (техногенний грунт). Роз-
ділення товщі звалища на складові дозволяє істотно зменшити об’єми технічної рекультивації, 
яка припускає пониження загального висоти звалища, вертикальне планування поверхні і тера-
сування укосів до нормативних ухилів. 

Особливий  інтерес  представляє  використання  техногенного  ґрунту,  який  складає  60-70% 
об’єма  тіла  звалища.  По  ряду  характеристик  техногенний  грунт  є  придатним  для  вторинного 
використання. Власні дослідження автора, а так само дані, приведені в опублікованих матеріа-
лах [2,3], дозволяють зробити наступні виводь про якісний стан техногенних ґрунтів звалищ : 

у зонах "старих" відходів, вік яких складає 20 і більше років, процеси деструкції легко роз-
кладаючих фракцій ТБО практично завершені. Нижні шари тіла звалища сильно мінералізовані, 
органічні компоненти представлені трохи. Матеріал звалища має мілкофракційний склад і ви-
соку однорідність, за фізико-механічним властивостями близький до природних крупно облом-
ковим водонасиченим ґрунтам; 

мінералізований грунт  звалища має високу ферментативну активність,  аналогічній  актив-
ності процесів природних ґрунтів; характеризується відсутністю патогенної мікрофлори і задо-
вільним санітарно-епідеміологічним станом; 

застосування проміжної ізоляції на робочих картах зумовило переважаючий зміст природ-
них фунтових фракцій в об’ємі відходів, що розклалися. Природний мінеральний грунт, що по-
ступає на  звалища як надлишки будівельного  грунту при  земляних роботах, утворює разом з 
ґрунтами звалищ відносно стабільний субстрат з хорошими сорбційними властивостями. 

Отже, техногенний фунт, у сукупності з природними фунтами, привнесеними до тіла зва-
лища в процесі експлуатації, є стабілізованим кінцевим продуктом розкладання відходів. Влас-
тивості техногенного ґрунту (гомогенність, щільність, повітропроникність, сорбційість) дозво-
ляють використати його як: 

вторинну поверхневу ізоляцію на цьому ж звалищі при її поступальній рекультивації і сра-
ботке площі і об’єм (етап технічної рекультивації); 

вторинну проміжну ізоляцію на полігонах ТБО; 
будівельний грунт при організації зворотних засипок; 
для  створення  дорожніх  укосів  з  протиерозійним  закріпленням  полімерними  плівковими 

складами або природною рослинністю; 
для створення лісозахисних і лісотехнічних смуг за межами селитебных територій. 
Перед  плануванням  ресурсних  потоків  звалища  необхідно  встановити  міру  забруднення 

ґрунтів  важкими  металами  і  прийнятний  рівень  ризику  для  визначення  вірогідних  обмежень 
використання матеріалу [1]. Доцільність використання матеріалів поховання залежить від міри 
ризику,  пов'язаного  з  концентрацією  в  них  забруднюючих  речовин. Така  оцінка  обов'язкова, 
оскільки  у  разі  виявлення  підвищеної  концентрації  токсичних  речовин,  можливості  викорис-
тання техногенних ґрунтів звалищ  і полігонів можуть значно звузитися. Агентство з довкілля 
охорони США (ЕРА) розробило показники для оцінки рівня забрудненості техногенного грун-
ту, включивши їх у свої керівні документи по використанню ґрунтів при очищенні забруднених 
ділянок. Багато штатів США прийняли аналогічну методику оцінки рівня ризику для визначен-
ня  своїх  гранично  -  допустимих  значень  забруднення  ґрунтових  матеріалів  з  відходів.  У  ряді 
європейських країн були розроблені аналогічні нормативи, засновані на рівні оцінки ризику. У 
Україні відсутні національні стандарти ГДК забруднюючих речовин для техногенних ґрунтів, 
отриманих з відходів. Нормативно не визначена сама можливість використання ґрунтового ма-
теріалу звалища(чи полігону) в якості ґрунтового ресурсу. Бюрократизація процедури розробки 
сучасних стандартів в Україні і традиційність поглядів на поводження із звалищами гальмують 
оперативне реагування на проблему і використання світового досвіду. 

При будь-якому варіанті управління звалищами розглянутих типів загальним є: 
1. Аналіз екологічного і санітарного стану товщі звалища і її земельної ділянки. 
2. Рекультивація поверхні колишнього звалища або її ділянки. 
3. Формування бази вихідних даних про рекультивовану ділянку звалища як інформаційної 
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основи для подальшого використання території в новому функціональному призначень при ви-
значенні інвестиційних пріоритетів в розвитку населених пунктів. 
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МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ КРУГОВОГО СЕРПА  
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА РУДНИЧНЫХ ВОДО- И ГАЗОПРОВОДАХ 
 

Для использования в инженерных расчетах предлагается метод вычисления площади серпа,  образованого ча-
стичным перекрытием двух одинаковых кругов (а также перекрытой части кругов, сегмента и сектора круга). Разра-
ботана  таблица  соответствия  фаз  неперекрытости  диаметров  и  фаз  неперекрытости  площади  круга.  Предложена 
формула зависимости фаз от количества невведенных витков ленточной резьбы задвижки. 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. На  современном  этапе 
развития компьютерных технологий и АСУ в практике эксплуатации водо- и газопроводов на 
рудниках  (и не  только) используются всевозможные датчики и исполнительные механизмы с 
целью контроля и регулирования различных технологических параметров. Однако можно об-
наружить ряд противоречий между потребностью предприятий и недостаточной разработанно-
стью методов, используемых в инженерных расчетах.  

Анализ литературных источников. При  выполнении  некоторых  реальных  дипломных 
работ  выпускники  обращаются  к  преподавателям  математики,  физики  с  просьбой  помочь 
разыскать подходящие формулы для инженерных расчетов.  

В частности, не могут найти ни в справочниках, ни в сети интернет формулу площади сер-
па,  образованного  при  частичном  перекрытии  двух  одинаковых  кругов.  И  остаётся  «считать 
клеточки». 

В поисках такой формулы просмотрено ряд справочников и учебных пособий. Подходящей 
только для начала расчета оказалась формула площади сегмента (см. формулу (8)). 

Нетрадиционные подходы к решению проблемы (средствами геометрии и средствами ин-
тегрального исчисления) изложены автором в публикации [1]. 

Постановка задачи. Так  как  на  многих  рудниках  функционируют  водо-  и  газопроводы, 
установленные много лет назад (как на рис. 1), используется арматура в виде задвижек, как на 
рис. 2.  

        

                                           
© Повар С.В., 2013 
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Рис. 1. Схема охладительной установки: 1 - задвижка;  
3 - охладитель пара; 7 - вентиль игольчатый; 8 - вентиль 

запорный; 9 - клапан регулирующий (вода);  
10 - задвижка 

Рис. 2. Задвижка стальная круговая 

 

В случае частичного перекрытия потока среды тарелкой задвижки остается зазор - назовем 
его серп. От величины его площади зависят многие технологические показатели. 

Требуется  вывести  формулу  площади  серпа  Sсерпа  (а  также  перекрытой  части  кругов,  сег-
мента и сектора круга) и выбрать ее наиболее оптимальный вариант, требующий минимум до-
ступных замеров и минимум вычислений.  

Изложение материала и результаты. Случай  частичного  перекрытия  трубопровода  за-
движкой схематически покажем рис. 3.  

Рис. 3 Частичное перекрытие  двух кругов одного размера 
 

Фаза неперекрытости диаметров тарелки задвижки и трубы (патрубка) 
- это отношение длины неперекрытой части диаметра круга (Δdнепер = С1С2) к 
длине диаметра круга (d=СС2) 
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  , C2 

то есть  
212sin   .            (4)  

Теперь выведем удобную формулу площади сегмента (АСА1ВА на рис. 3). 
Для этого в традиционную формулу площади сегмента круга  

)sin(
2

1 2   rSсегм
,           (5) 

где α - в радианах, подставляем формулы (3), (4) 

)12arccos2(
2

1 22   rSсегм
,  

получим 

)1(arccos 22   rSсегм
.           (6) 

Тогда площадь перекрытой части круга (АСА1С1А на рис.3) будет 
сегмпер SS 2  , то есть  

)1(arccos2 22   rSпер
.           (7) 

Неперекрытая часть круга - это серп. Выведем удобную формулу площади серпа (АС1А1С2А 
на рис. 3) 

перкругасерпа SSS  , то есть 

)12arccos2( 22   rSсерпа
.         (8)  

Процедуру вычисления площадей 
перS  и 

серпаS  можно упростить, введя фазу неперекрыто-

сти площади круга  
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               (9) 
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или 
круга

пер

круга

перкруга

s
S

S

S

SS



 1 , откуда 

)1(arccos
2

1 2


 S
.           (10) 

Из формулы (9) имеем  

кругаSсерпа SS               (11) 

Зависимость  (10)  можно  протабулировать.  При   1;0   с  шагом  0,05  получаем  табл. 1  и 

график зависимости φS(φ), рис. 4. 
Таблица 1  

Зависимость фазы перекрытости φS площади круга от фазы неперекрытости φ его диаметра 

 
φ 0  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30  0,35  0,40  0,45  0,50 
φS 0  0,064  0,127  0,190  0,253  0,315  0,376  0,436  0,495  0,553  0,609 

 

φ 0,55  0,60  0,65  0,70  0,75  0,80  0,85  0,90  0,95  1,00 
φS 0,663  0,715  0,765  0,812  0,856  0,896  0,932  0,963  0,987  1,000 

 

      
Рис. 4.  График зависимости фазы перекрытости φS площади круга от фазы неперекрытости φ его диаметра 

 

Теперь,  зная d и Δdнепер,  вычислив их отношение φ  по формуле  (1) и φS  по  табл. 1,  легко 
найти площадь серпа по формуле (11). 

Например,  d=1  м,  Δdнепер=0,5  м.  Имеем  φ=0,5,  по  табл.  1  находим  φS=0,61,  тогда 

 48,079,061,0
4

2


d

S Sсерпа


 м2. 

Бывают случаи уменьшения просвета труб на их стыке, например, при сварочном их соеди-
нении, что может повлиять на объем подачи вещества, на скорость его движения (турбулент-
ность движения чревата последствиями). В таких случаях уместно проводить соответствующие 
расчеты. Для определения площади просвета Sпер воспользуемся таким показателями, как фаза 
перекрытости кругов (их площадей) ФS 

круга

пер

S
S

S
Ф              (12) 

и фаза перекрытости диаметров Ф  

d

d
Ф

пер
 ,             (13) 

где Δdпер = d – Δdнепер. 
Учитывая выражение (1), имеем    Ф = 1 - φ.             (14) 
Аналогично        ФS = 1 - φS .              (15) 
Значит, имея табл. 1, можем составить таблицу значений Ф и ФS, с помощью которой мож-

но найти Sпер из (12) 
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кругаSпер SФS  . 

Так как 
cерпакругапер SSS  , то  

кругаSпер SS  )1(  .            (16) 

Например,  если  известна  фаза  перекрытия  кругов  Ф =  0,5,  то  по  такой  таблице  будет 
ФS = 0,39. Тогда площадь перекрытой части круга 

кругакругаSпер SSФS  39,0  

Примечание. Без такой таблицы можно обойтись, используя табл. 1  
при φ=1-Ф=1-0,5=0,5 имеем φS=0,61; тогда ФS=1-φS=0,39 и 

кругапер SS  39,0 . 

Как уже отмечалось, в практике эксплуатации водо- и газопроводов часты случаи частич-
ного перекрытия потока среды задвижками. В случае недовведения п витков (из N) ленточной 
резьбы винта задвижки, можно через их отношение определить фазу неперекрытости диамет-
ров трубы (патрубка) и тарелки задвижки 

N

n

d

dнепер



               (17) 

Рассмотрим пример. Как изменится водорасход Q через трубу данного диаметра (без ста-
билизации давления), если ее частично перекрывает тарелка задвижки при недовведении п вит-
ков из N ленточной резьбы винта задвижки? 

Измененный расход воды  QФQ S 1
, где ФS=1-φS. Вычислив 

N

n
 , по табл. 1 находим φS. 

Тогда  QQ S  )1(1   и  QQQQ S  1
. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Преимущества  предложенного  ме-
тода состоят в простоте реализации алгоритма вычислений площади 

серпаS : 

измерение d и dнепер (либо dпер); 

вычисление фазы 
d

dнепер
  неперекрытости диаметров; 

определение фазы φS неперекрытости площадей кругов по табл. 1; 

вычисление 
4

2d
S Sсерпа


  , 

то есть два измерения линейкой (диаметр и его неперекрытую либо перекрытую часть), одно 
обращение к таблице и элементарные арифметические вычисления. 

Если же использовать только традиционную формулу (5) площади сегмента (не говоря уже 
о  дальнейшей  цепочке  вычислений),  то  кроме  линейки  придется  для  определения  угла  α  ис-
пользовать транспортир, что весьма проблематично в условиях производства, переводить гра-
дусы в радианы, находить значение sin α. 

Материал  этой статьи может быть рекомендован как дополнение к учебникам по  горной 
механике (и не только, ибо в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, меди-
цины и др. очень часты задачи определения площадей 

серпаS ,
перS ,

сегмS ,
сектораS ). 

Автор  надеется,  что  представленная  математическая  модель  в  скором  времени  будет  ис-
пользована: 

при изучении реальных процессов; 
в инженерных расчетах при планировании технологических процессов; 
в целях оптимизации реагирования на отклонения в системах рудничных водо- и газопро-

водов (и не только). 
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АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ  
ПРОЕКТУВАННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ 

 

Проблема та її зв’язок з науковими і практичними задачами. Глобальні зміни умов го-
сподарювання та  трансформаційні процеси переходу до ринкових умов привели до  зниження 
конкурентоспроможності  гірничовидобувних  підприємств  України.  Для  підвищення  ефектив-
ності їх функціонування необхідно суттєво підвищити надійність проектних рішень за рахунок 
застосування сучасних динамічних методів їх оцінки. 

Аналіз досліджень і публікацій. Основною особливістю функціонування гірничовидобувних 
підприємств є їх висока капіталомісткість, строк їх існування. Основою їх успішної роботи є надій-
ність і ефективність рішень, які були закладені при проектуванні гірничих робіт у кар'єрі [1]. 

Тому аналіз діючої бази проектного забезпечення будівництва, розвитку, функціонування, 
реконструкції та рекультивації кар'єрів на всіх етапах його життєвого циклу є важливою скла-
довою  вирішення  проблеми  підвищення  конкурентоспроможності  вітчизняних  гірничовидо-
бувних підприємств. 

Створення та розвиток основ теорії проектування відкритих гірничих робіт в кар'єрах мож-
на розділити на кілька характерних етапів. 

До першого етапу створення теорії проектування кар'єрів можна віднести період, який три-
вав з 1920-1930 рр. і до середини 50-х років ХХ століття. Протягом цього періоду були сформу-
льовані принципи і методи проектування кар'єрів, які базуються в основному на залежностях, 
отриманих дослідним шляхом. Перші наукові підходи до проектування кар'єрів були закладені 
в наукових роботах гірничих інженерів В.С. Бондаря, М.І. Гобермана, І.А. Кузнєцова, С.І. Пи-
лявської, А.І. Стешенко, які виявиляли і досліджували фактори, що впливають на ефективність 
відкритої  розробки,  і  запропонували  аналітичні  методи  визначення  границь  кар'єрів.  Основи 
теорії проектування гірничих підприємств з застосуванням математичних методів були закла-
дені  в  працях  Б.І.  Бокія,  О.О.  Скочинського,  М.М.  Протодьяконова,  А.М.  Терпигорева,  Л.Д. 
Шев’якова  і ряда  інших вчених. Розвиток теорії проектування відкритих розробок в 40-50 рр. 
пов'язаний з іменами професорів П.І. Городецького, Є.Ф. Шешко, А.В. Бричкина, Б.П. Боголю-
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бова,  П.І.  Томакова  та  ін.  У  цей  період  були  запропоновані  основи  проведення  гірничо-
геометричного аналізу родовищ і динамічного підходу до проектування кар'єрів. 

До другого  етапу розвитку теорії  проектування можна віднести період  з  середини 1950-х 
років і до початку 90-х років, коли була запропонована теорія проектування кар'єрів, що вклю-
чає в себе не тільки емпіричні розрахунки, але й інші методи досліджень. Серед найбільш часто 
використовуваних в проектуванні: аналітичні, графічні, статистичні та економіко-математичні 
методи. Широкий розвиток ЕОМ дозволив задіяти методи моделювання, які стали невід'ємною 
частиною проектування. У цей період створені методи оцінки вибору схеми розкриття та сис-
тем розробки,  визначення головних параметрів кар'єрів  і  напрямку розвитку  гірничих робіт у 
кар'єрному  просторі.  Ця  теорія  проектування  гірських  систем  базується  на  працях  академіків 
М.І. Агошкова, Н.В. Мельникова, В.В. Ржевського, К.М. Трубецького, В.Ф. Бизова  та  інших, 
що розробили її основні положення. 

Збільшення глибини кар'єрів, підвищення технічної потужності гірничо-транспортного об-
ладнання призвели до зростання розмірів кар'єрів і, як наслідок, збільшення їх виробничої по-
тужності. У результаті цих процесів на весь зріст постала актуальність вирішення питань вдос-
коналення організації, планування та управління виробництвом гірничих робіт. Розвиток цього 
напрямку пов'язаний з дослідницькими роботами Ю.П. Астаф'єва, В.Г. Блізнюкова, В.В. Васи-
льєва, С.С. Резніченко і ін. 

До третього етапу розвитку теорії проектування відкритих гірничих робіт можна віднести 
період початку 90-х років XX століття  і  до  теперішнього часу. Для цього періоду характерна 
поява  таких  задач,  які  не  можуть  бути  вирішені  запропонованими  раніше методами  проекту-
вання. Поява цих завдань пов'язана, передусім, з істотними змінами умов  проектування. 

Даний етап розвитку теорії проектування і організації гірничого виробництва характеризу-
ється  значним  ускладненням  проектних  завдань,  пов'язаних  з  динамікою  управління  розвитку 
робочої  зони кар'єрного простору, удосконаленням організації виробничо-технологічних проце-
сів, зростаючою роллю питань комплексного використання усіх корисних копалини родовища. 

Для вирішення цих завдань широко використовується теоретичне узагальнення і розвиток 
досліджень в різних галузях науки: теорії систем, кібернетики, менеджменту, принципів логіс-
тики і багатьох інших. 

Нові  умови  господарювання,  виснаження надр,  все  зростаюча потреба у  світі  в корисних 
копалинах, відсутність нових великих родовищ в Україні викликають необхідність залучати до 
розробки бідніші руди і переходити на велику глибину розробки. Це приводить до додаткових 
витрат і викликає значне погіршення гірничо-геологічних умов. 

Усе це вимагає від проектувальника приймати проектні рішення в умовах:  
високої невизначеності початкових данихі на тривалий період експлуатації кар'єру; 
істотного збільшення виїмки різновидів корисних копалини, що розробляються і розкрив-

них порід, що відрізняються технологічними властивостями; 
динамічних змін кар'єрного простору і ускладнення структури комплексної механізації; 
все  зростаючих  вимог  до  питань  комплексної  розробки  надр  і  необхідності  формування 

значної кількості вантажопотоків по видам і сортам корисних копалини і розкривних порід для  
створення техногенних родовищ; 

значного зростання проблем геомеханічних  процесів. 
У результаті аналізу початкових умов для проектування, характерних для етапів розвитку 

теорії проектування, їх можна систематизувати згідно табл. 1. 
Виконані дослідження були використані в якості наукового забезпечення при розробці ме-

тодик і норм технологічного проектування гірничих підприємств, правил безпеки ведення гір-
ських робіт, ДБНіП та інших нормативних документів, на підставі яких регламентуються осно-
вні процеси проектування гірничих об'єктів. 

Проектування кар'єра - це пошук науково-обґрунтованих, технічно здійснимих, економічно 
доцільних та екологічно безпечних інженерних рішень. 

Таблиця 1 

Вихідні умови проектування 
Етапи 

перший  другий  третій 

Продукція кар’єру 
Товарна руда   

(до 67 %) 
Руда для збагачення 

Комплексні руди 
з передпідготовкою 

Проектна глибина, м  до 100  до 350  Більше 350 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  255

Проектна потужність по корисній копалині, 
млн. т/рік 

0,8-2  3-30  Більше 30 

Термін існування, років  до 20  до 40  Більше 40 
Напрям поглиблення кар’єру  В одному напрямку  До 2-х напрямів  Багатозональне 

Рівень механізації операцій  Окремі операції 
Комплексна механізація 

і часткова автоматизація про-
цесів 

Комплексна механізація 
і автоматизація процесів 

Кількість реконструкцій  1  2-4  Більше 5 

Наявність ПП та ДПП в кар’єрі  Відсутні  Періодично  Постійно 

Кількість грузопотоків  1-3  до 8  Більше 10 
 

У  процесі  виконання  проекту  доводиться  технічна  можливість,  економічна  ефективність, 
промислова  та  екологічна  безпека  будівництва  нового  або  реконструйованого  підприємства, 
визначаються його головні параметри, що характеризують кар'єр як промисловий об'єкт. Прое-
ктантами детально розробляється технологічна схема і процеси виробництва робіт в період бу-
дівництва  та  експлуатації,  реконструкції,  рекультивації.  Пропонуються  технічні  рішення,  що 
забезпечують роботу кар'єра з запроектованими технічними характеристиками . 

Упродовж проектування обґрунтовуються масштаби й способи освоєння надр, технологічні 
схеми розробки родовищ і використання вироблених просторів, організаційно-технічні рішення 
з ведення гірничих робіт. 

Ефективність проектування визначається, перш за все, методологією, яка регламентує пос-
лідовність застосування основних принципів і методів обробки вихідних кількісних даних для 
прийняття рішень [2]. 

Високі темпи змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі функціонування кар'єрів при-
зводять до зміни умов, які існували на момент вироблення і прийняття проектних рішень. 

З урахуванням умов господарювання, що існували в Україні до середини 90-х років (пер-
ший  і  другий  етап  теорії  проектування),  перед  проектантами  гірничовидобувних  підприємств 
стояли в основному завдання, пов'язані з вирішенням техніко-технологічних питань. Це пояс-
нюється тим, що при директивній економіці зовнішнє середовище системи - кар’єр було чітко 
прогнозованим  та  статичним.  В  якості  підтвердження  можливо  навести  ціни  на  сировину  та 
обладнання, кількісні зміни у модельному ряду гірничих машин.  

Відсутність ринкової конкуренції на ринку мінеральної сировини та матеріально-технічних 
ринках  не  вимагала  від  проектантів  повної  фінансово-економічної  оцінки  проектних  рішень. 
Ефективність проекту оцінювалась за допомогою порівняння комплексу технічних и технологі-
чних показників проекту кар’єра порівняно з аналоговими підприємствами. Динамічність тех-
нічних та технологічних показників проекту, в основному, визначалась за рахунок унікальності 
гірничо-геологічних, географічних умов проектування кар’єрів та у різниці організації ведення 
гірничих  робіт.  У  результаті  такого  підходу  гірничовидобувні  підприємства  розглядалися  як 
технічні системи.  

Оцінка прийнятих проектних рішень з вибору технології виробництва гірничих робіт і гір-
ничотехнічного комплексу для  їх виконання проводилася проектантами за кількісними показ-
никами. До таких показників відносили: виробничу потужність підприємства по руді і розкрив-
них породах, кількість  техніки для виробництва технологічних  і допоміжних процесів вироб-
ництва, величину коефіцієнта розкриву або гірської маси, дальності транспортування гірських 
порід, ширину робочого майданчика,  кут нахилу траси, кількість відходів та викидів  і  т.ін. В 
якості економічних показників оцінки обраної технології і техніки використовувалася величина 
капітальних і експлуатаційних витрат.  

По суті, оцінка показників технічної системи - кар’єр зводиться до критерію «більше-менше» 
по кожному технологічному процесу. В цілому, проектні рішення по всіх технологічних проце-
сах, розглядаючи кар'єр як технічну систему, оцінюються за критерієм мінімуму витрат. 

У динаміці всі технічні та технологічні показники оцінювалися тільки за кількісними пока-
зниками і у зв'язку зі змінами внутрішнього середовища кар'єра. 

Такий підхід до завдань теорії проектування був обумовлений тим, що зовнішнє середови-
ще навколо кар'єру - технічної системи, було статичне. 

Використовуючи теорію систем, кар'єр, з точки зору теорії проектування першого та друго-
го етапу, можна представити так. 

В  якості  елементів  -  підсистем  пропонується  розглядати  ті  неподільні  надалі  частини,  на 
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які можна розкласти систему. Як правило, за елементи приймають гірниче устаткування: бурові 
верстати, екскаватори, самоскиди і т.ін. При цьому структура елемента - гірниче устаткування, 
не є предметом вивчення. При розгляді роботи елементів-механізмів в кар'єрі основною метою 
є виявлення властивості елемента  - надійності для визначення в подальшому його взаємодії  з 
іншими елементами системи або їх вплив на властивості системи - кар’єр в цілому. 

У роботі Ю.П. Астаф’єва [2], сукупність однорідних елементів, що спільно функціонують і 
виконують однакову роботу, пропонується розглядати як ланки системи-кар'єр. Ланки системи 
за родом своєї діяльності відповідають видам технологічних процесів в кар'єрі, тобто в системі-
кар'єр слід розрізняти ланки: бурова, вибухова, екскаваторна, транспортна, відвальна, переван-
тажувальна  у  випадках  застосування  перевантажувальних  майданчиків,  екскаваторна  і  транс-
портна на перевантаженні і, нарешті, бункерна на збагачувальній фабриці (рис. 1). 

У  системі-кар'єр  діють 
зв'язки,  які  визначають  ха-
рактер  взаємодії  елементів 
і ланок системи.  

Прийняте  визначення 
елементів  і  ланок,  а  також 

встановлення існуючих між ними зв'язків дозволяють виділити ряд однакових простих систем.  
Ці системи являють собою сукупність ланок  і елементів різної матеріальної природи. Ос-

новна роль у простій системі відводиться екскаваторній ланці як головній ланці, що забезпечує 
функціонування всієї системи. Отже, проста система складається з одного екскаватора і обслу-
говуючих його бурових верстатів, транспортних засобів і відвалів або прийомних бункерів зба-
гачувальної  фабрики.  У  випадках  застосування  в  кар'єрі  комбінованого  транспорту  в  просту 
систему додаються ланки: перевантажувальна площадка, екскаваторне й транспортне устатку-
вання на перевантаженні. 

За характером виконуваної роботи прості системи пропонується розділити на ті що займаються 
виїмкою порід (Н - наноси, С - скеля) і видобутком корисних копалин (Р - руда). Таким чином, одна 
група простих систем, що видаляє породи з кар'єру, створює запаси руди, необхідні для нормального 
функціонування другої групи простих систем, що добуває корисні копалини. 

У зв'язку з цим пропонується систему-кар'єр розділити на три підсистеми, які мають самос-
тійні цілі і завдання, спрямовані на виконання єдиної функції - видобуток корисної копалини. 
Слід розрізняти підсистеми (рис. 2):  

1. «Розкривна», що займається виїмкою з кар'єру порід; 
2. «Запаси», що містить у собі запаси корисної копалини і є проміжною; 
3. «Видобувна», що здійснює видобуток руди. 

«Розкривна»  і  «видобувна»  підсистеми 
складаються  з  простих  систем,  кількість  яких 
визначається  числом  забійних  екскаваторів, 
зайнятих відповідно на видаленні породи і виї-
мці  корисної  копалини.  Підсистема  «Запаси», 

що складається з розкритих, підготовлених і готових до виїмки запасів руди, грає роль регуля-
тора-складу,  що  сигналізує  про  стан  наявних  запасів  корисної  копалини  в  кар'єрі  і  вимагає  в 
зв'язку з цим зміни кількості працюючих простих систем в «розкривній» підсистемі. 

Кількість  простих  систем  у  «видобувній»  підсистемі  визначається  параметрами  вхідного 
сигналу А, в якості якого тут виступає виробнича програма кар'єра. Результат діяльності систе-
ми-кар'єр оцінюється вихідним сигналом Б, що є фактичним виконанням виробничої програми. 

Аналізуючи характер зв'язків усередині системи-кар'єр, неважко встановити, що елементи 
в ланці і прості системи є паралельними, в той час як ланки простої системи з'єднані послідов-
но. Підсистеми в звичайних умовах функціонують паралельно. У тих випадках, коли відсутні 
необхідні запаси корисної копалини, «видобувна» система не працює, що спостерігається тіль-
ки при послідовному з'єднанні підсистем. 

Характер зв'язку, що становить основу структури системи-кар'єр на рівні об’єкта, зумовлює 
надійність функціонування ланок, простих систем, підсистем і в цілому всієї системи. 

Система-кар’єр, в уявленні дослідника другого етапу,  являє  собою техніко-технологічний 
комплекс, систему робочих машин і механізмів, підібраних пропорційно по кількості і потуж-

  Екскаваторна Вибухова Бурова  Транспортна 

Відвальна 

 
Перевантажувальна Бункерна 

 
Рис. 1. Структура процесу видобутку корисних копалин 

  Система-кар'єр 

Розкривна  Запаси  Видобувна 
 

Рис. 2. Структура системи-кар'єр 
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ності відповідно до видів продукції, що випускається (виконуваних робіт, послуг), технологією 
її виготовлення й обсягами випуску. 

Після змін умов господарювання в Україні після середини 90 років, поступового входжен-
ня  її  у  всесвітній  процес  глобалізації  у  гірничих  підприємств  виникла  проблема  підвищення 
своєї конкурентоспроможності. Тому виникли нові задачі при проектування нових або реконс-
трукції діючих гірничих підприємств. Відповіді на ці задачі повинна запропонувати теорія про-
ектування гірничих об’єктів за рахунок розробки нових методів дослідження гірничих систем. 

Процес функціонування будь-якої системи можна представити у вигляді схеми, основними 
ланками якої є входи системи, процес та виходи системи (рис. 3). 

Під  входами системи  розуміють  різні  точки 
прикладання впливу зовнішнього середовища на 
систему [16]. 

Входами  системи  можуть  бути  інформація, 
речовина, енергія, обладнання. Залежно від ролі 

цих елементів в процесах, що відбуваються в системі, їх можна класифікувати так: 
Перший елемент входу - той, над яким здійснюється певний процес або операція (сирови-

на, матеріали). 
Якщо  розглядати  систему  -  кар’єр,  то  такими  елементами  є  родовище  корисних  копалин, 

сировина та матеріали, енергія, інформація та інше. 
На вхід будь-якого процесу гірничого підприємства надходять наступні ресурси: природні - 

земельний відвід з його біоресурсами і корисними копалинами надр; 
виробничі  -  виробничі  потужності  (основні  фонди),  сировинні,  матеріальні  та  паливно-

енергетичні; 
трудові - колектив професійно навчених працівників необхідної кваліфікації; 
науково-технологічні - наукові знання, втілені у використовуваних на підприємстві техно-

логіях. 
Другим елементом входу системи є зовнішня середовище, під яким розуміється сукупність 

факторів і явищ, що впливають на процеси системи і не піддаються прямому управлінню з боку 
її керівників. 

Третій елемент входу забезпечує розміщення і рух компонентів системи, тобто задає зако-
ни її організації та функціонування, цілі, обмежувальні умови та ін. 

Наступною ланкою системи є операції, процеси або канали, через які проходять елементи 
входу. Система повинна функціонувати так, щоб необхідні процеси (виробничі, підготовки ка-
дрів, матеріально-технічного постачання та  ін.) впливали за певним законом на кожен вхід, у 
відповідний час для досягнення бажаного виходу [3].  

Останньою частиною системи є вихід, який є продуктом або результатом її діяльності. Він 
являє собою результат перетворення інформації, речовини і енергії, в процесі функціонування 
системи.  По  виходу  оцінюють  ступінь  досягнення  цілей,  поставлених  перед  системою  [4].  У 
кар’єрі виходом системи є добуті корисні копалини, їх обсяг та якість. Вихід системи - кар’єр 
співпадає з метою її функціонування. У даному випадку це - видобуток якомога більшої кілько-
сті корисних копалин з надр землі при найбільш ефективному використанні наявних ресурсів 
(технічних, технологічних, фінансово-економічних, людських). 

Зворотній зв'язок для дослідника являє собою вплив результату функціонування системи на 
характер її подальшого функціонування. 

За допомогою зворотного зв'язку сигнал (інформація) з виходу системи передається в орган 
проектування. Тут цей сигнал порівнюється з сигналом, що задає зміст і обсяг роботи (напри-
клад, план). У разі виникнення неузгодженості між фактичним і плановим станом роботи вжи-
ваються заходи щодо його усунення (рис. 4).  

Виходячи  з  наведеного  поняття  системи  у  загально-
му  виді  кар’єр,  як  об’єкт  проектування,  необхідно  розг-
лядати з двох точок зору: 

як систему - об’єкт, який має свої структурні елементи - 
підсистеми (внутрішнє середовище). 

як структурний елемент надсистеми більш високого іє-
рархічного рівня (зовнішнє середовище)  

 

 

Процес 
Вхід  Вихід 

 
Рис. 3. Загальна схема функціонування системи 
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Об’єкт 
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Зворотний  
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Рис. 4. Схема зворотного зв’язку 
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Даний  підхід  до  вивчення  та  проектування  кар’єру  дозволить  врахувати  через  зворотні 
зв’язки вплив та взаємодію елемента - кар’єру з іншими елементами надсистеми більш високо-
го рівня. Зворотний зв’язок взаємодії та взаємовпливу між елементами надсистеми, де кар’єр є 
також  елементом,  виступає  на  рівні  об’єкту  по  відношенню  до  нього  входом  або  зовнішніми 
факторами. 

Надсистемою  для  системи  -  кар’єр  є  світовий  рівень,  держава  в  цілому,  гірничо-
металургійний комплекс та конкретно гірничодобувна  галузь промисловості, що являє  собою 
сукупність підприємств які є потенційними конкурентами для даного підприємства. Але факто-
ри впливу надсистеми на кар’єр не підконтрольні проектанту.  

У ринкових умовах найбільш ефективним проектом є той, проектні рішення якого забезпе-
чують виконання виробничого плану кількісного видобутку корисних копалин заданої якості з 
мінімальними  витратами  ресурсів.  Кількість  витрат  ресурсів  на  видобуток  корисних  копалин 
вимірюють у кількісних абсолютних одиницях по кожному виду. Додатково кількісні витрати 
ресурсів  оцінюють  у  грошових  одиницях  по кожному  виду  за  допомогою  показника  вартості 
витрат видів ресурсу, який є добутком кількості витрат та ціни одиниці ресурсу. Однак основна 
мета господарювання підприємства у ринковій економіці - це отримання прибутку, фінансового 
результату між його доходами та витратами. Доходи підприємства складаються від абсолютної 
кількості реалізованої продукції ринку та ціни на неї. Як відомо, в ринковій економіці ціни на 
ресурси, у  тому числі на мінеральну сировину  -  продукцію гірничого підприємства,  визначає 
ринок за рахунок балансу між попитом та пропозицією товару. Показники попиту та пропозиції 
у сучасних умовах глобалізації є дуже динамічними та складно прогнозовані. Показники попи-
ту на мінеральну сировину формуються у системах більш високого ієрархічного рівня (гірничо-
металургійний  комплекс  та  інші  галузі).  Гірниче підприємство  є  одним  із багатьох  учасників 
ринків, а тому величину ціни на свою продукцію не контролює. Крім того, ціни на сировину, 
ресурси,  матеріали,  обладнання,  енергоносії  формуються  в  інших  системах  народного  госпо-
дарства. Це показники зовнішнього середовища, а по відношенню до системи - кар’єр є входом 
та мають дуже динамічний характер.  

Враховуючі наведене, можна зробити наступний висновок. Конкурентоспроможність гірничо-
го підприємства визначається  такими проектними рішеннями, які  забезпечують йому оптимальні 
кількісні, якісні, вартісні показники функціонування технічної, технологічної, організаційної та фі-
нансово-економічної підсистем системи кар’єр. Комплекс таких показників можливо класифікува-
ти за можливістю їх визначеності, прогнозування, контролювання та управління ними. 

Виникає проблема проектування гірничих підприємств в умовах динамічного середовища. У 
сучасних умовах проектування - це прийняття рішень в умовах різного ступеня невизначеності бі-
льшості показників, які можуть привести до тяжких економічних наслідків у разі помилки їх визна-
чення. Це вимагає доопрацювання та систематизації наявних знань, оскільки існуючий детерміно-
ваний підхід до визначення техніко-економічних параметрів системи характеризується наявністю 
ймовірнісних показників і обмеженим обсягом достовірної вихідної інформації [5]. 

Необхідно зазначити, що на сучасному етапі розвитку теорії проектування гірничих підп-
риємств виник новий клас задач, який тісно зв’язаний з подальшим розвитком методів розроб-
ки родовищ в умовах комбінованого способу видобутку корисних копалин. Такі методи розро-
блялися у вітчизняній теорії проектування з 70-х років ХХ сторіччя під керівництвом професо-
ра В.О. Щелканова.  

Однак дослідження було виконано для умов директивної економіки,  інших масштабів ви-
робництва та умов ведення гірничих робіт, тому необхідно продовжувати дослідження, розви-
вати  наявні  методи  та  розробляти  нові.  Насамперед  це  викликано  тим, що  в  основному  біль-
шість родовищ Кривбасу розробляються в умовах одночасного ведення відкритих та підземних 
гірничих робіт або їх послідовного застосування в умовах сильнішого прояву техногенеза надр. 
При цьому проектна або фактична глибина ведення відкритих  гірничих робіт досягла меж ве-
дення підземних гірничих робіт або вони знаходяться у зоні їх впливу. Фактична глибина відк-
ритої розробки досягла біля 400, а проектна - більш 600 м.  

У свою чергу,  відкриті  гірничі роботи активно впливають на  ефективність  та безпеку ве-
дення підземних робіт по видобутку корисних копалин. Крім того, на деяких родовищах проек-
туються або вже ведуться відкриті гірничі роботи по видобутку раніше загублених руд при пі-
дземному способі розробки.  
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Фактична глибина ведення робіт у таких умовах орієнтовно досягла 200 м. У близькій перспек-
тиві необхідно буде  (або вже потрібно) в рамках теорії проектування розробляти методи реконс-
трукції кар’єрів по переходу з відкритих гірничих робіт на підземні роботи з використанням вироб-
леного кар’єрного простору або за їх допомогою завершувати експлуатацію родовищ. 

На основі аналізу змісту проектних документів виявлено, що основна увагу в них приділя-
ється  розробці  техніко-технологічних  і  будівельних  рішень,  а  також  питанням  забезпечення 
промислової безпеки та екологічності виробничих процесів. 

Як правило, на стадії проектування рівень проробки цих рішень складає 80-90 %. Питання, 
що стосуються організації виробничого процесу в середньо- і короткостроковій перспективі, а 
також сценарії досягнення запланованих показників опрацьовуються не більше 10-15 %. 

У  розроблюваних  проектних  документах  практично  не  торкаються  питань  визначення  та 
управління  ризиками  для  розвитку  підприємства,  а  також  розробки  нових  сценаріїв  розвитку 
підприємства у випадку зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Через 3-5 років техніко-економічні параметри кар'єра, визначені на обмеженій кількості до-
стовірної вихідної  інформації, починають відхилятися від раціональних значень, проект почи-
нає втрачати проектні показники. Він не може бути основою для прийняття рішень і виступає 
лише  як  зведений  документ  показників,  що  контролюються  службами  державного  нагляду,  і 
перетворюється з чинника управління розвитку підприємства, в чинник стримування. 

У  результаті,  особи, що приймають рішення,  власники  й керівники  підприємств,  реалізу-
ють не комплексні проектні рішення, а рішення щодо забезпечення операційної ефективності 
виробництва  та  розвитку  підприємства  на  основі  досвіду  та  інтуїції,  орієнтуються  на  окремі 
локальні  ефекти.  У  результаті  не досягають достатньої  оптимізації  проектних  рішень  по  всій 
системі  кар'єр.  Це  приводить  до  того,  що  цілі функціонування  не  досягаються,  збільшуються 
терміни реалізації проекту і знижується ефективність проекту в 2-3 рази. 

При коригуванні проектів вирішуються, як правило, завдання, пов'язані з підтриманням або 
збільшенням виробничої потужності або переглядом режиму гірничих робіт. 

Не повна визначеність запасів на етапі первинного проектування не дозволяє проектуваль-
никам надавати оптимальні проектні рішення. Тому дорозвідка й уточнення запасів корисних 
копалин у процесі розробки родовища є другим за значимістю фактором, що приводить до ко-
ригування проектів. У табл. 2 відображено динаміку головних параметрів і величину експлуа-
таційних запасів у межах відкритої розробки, встановлених основними проектами різних років 
по Інгулецькому ГЗК. 

При виконанні аналізу чуттєвості проектів було встановлено, що фактор непідтверженості за-
пасів корисних копалин у процесі експлуатації родовища є найбільш загрозливим щодо економіч-
ної ефективності проекту. Відсутність у проекті наявних механізмів коригування проектних показ-
ників приводить до того, що кількість проектів та коригувань необґрунтовано збільшується, а ефек-
тивність функціонування гірничого підприємства не відповідає його можливостям.  

Таблиця 2 
Зміни головних показників відкритої розробки при коригуванні проектів 

 

Стадія 
Номер прое-

кту 
Експлуатаційні запаси, 

млн т 
Глибина 

кар’єру, м 
Продуктивність по руді, млн 

т/рік 
Термін існування, 

років 

Будівництво 
кар’єру 

1  430  300  18  40 

Коригуван-
ня 

2  459  415  30  40 

Коригування 3  977  600  38  40 
 

По деяких кар’єрах України кількість коригувань проектних рішень з середини 90-х років 
минулого сторіччя виконувалась більш 20 разів, що свідчіть про їх комплексну недосконалість. 

Однак процес перепроектування найчастіше спрямовано на усунення відхилень технологі-
чних  параметрів  від  існуючого  проекту  і  не  відображає  механізмів,  що дозволяють  уникнути 
подібних відхилень в майбутньому. При цьому до скоригованого проекту закладаються досяг-
нуті підприємством техніко-технологічні параметри роботи обладнання та персоналу,  тим са-
мим уповільнюючи або виключаючи можливості розвитку підприємства. 

При  проектуванні  надскладних  систем,  до  яких  належить  система  кар'єра,  необхідно  не 
тільки розглядати максимально велику кількість можливих варіантів сценаріїв розвитку факто-
рів впливу на об'єкт проектування, а й пропонувати рішення при яких прояви ризиків на проект 
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будуть  мінімальні.  Такій  підхід  пропонується  з  метою  визначення  оптимальних  керуючих 
впливів на проект. 

Рішення і сценарії проекту, що забезпечують стійку роботу гірничовидобувного підприєм-
ства, повинні міститися в єдиному документі. 

При проектуванні кар'єра особлива увага повинна приділятися пошуку організаційних мо-
жливостей для досягнення цілей бізнесу в мінливому зовнішньому і внутрішньому середовищі. 
Проект  повинен  містити  в  собі  опис  необхідних  технологічних,  технічних  та  організаційних 
змін, а також сукупність методів, засобів і порядку здійснення перетворень і їх контролю. 
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НА КОЛІСНОМУ ТРАКТОРІ К-701 
 

Розглянуто результати досліджень використання газобалонної установки на тракторі К-701 під час виконання рі-
зних видів робіт. 
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Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями.  На  сьогодні  сплеск 
активності щодо використання альтернативних джерел енергії на транспорті  - в кожній країні 
знаходиться на одному з перших місць. У першу чергу це пов’язано із систематичним щоріч-
ним здорожчанням світлих нафтопродуктів, а саме бензину та дизельного пального [1]. Особ-
лива увага пов’язана саме з дизельним пальним, адже саме воно використовується: в сільсько-
господарській та будівельній техніці, вантажних автомобілях і залізничному транспорті, морсь-
ких і річних судах і т.ін. 

Така увага навколо даного питання (в Україні та інших країнах світу) пов’язана з тим, що 
здорожчання дизельного пального призводить до здорожчання всіх видів робіт, що виконує да-
на техніка та як наслідок кінцевої продукції. 

У зв’язку з цим питання економії енергоресурсів затверджене в кожній країні на держав-
ному рівні. В Україні це є розпорядженні Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 
145-р «Енергетична стратегія України на період до 2030 року». 

Аналіз досліджень та публікацій. Основні напрямки досліджень щодо зменшенню витрат 
пального, сконцентровані в напрямку вдосконалення конструкції двигунів та трансмісії машин, 
покращення  експлуатаційних  чинників,  підвищення  контролю  за  формування  норм  витрати 
паливно-мастильних матеріалів і т.ін. Однак більшість з них вимагають для досягнення достат-
нього економічного ефекту, вкладення великих матеріальних та трудових ресурсів і мають не-
значний. У зв’язку з цим, на сьогодні, одним з актуальних напрямків скорочення витрати дизе-
льного пального є забезпечення роботи дизельних двигунів на суміші дизельного пального та 
газу (змішаному пальному). У якості останнього може бути використаний стиснений природній 
газ (метан) або зріджений нафтовий (пропан-бутанова суміш). Переваги використання газоба-
лонного обладнання на дизельних машинах полягають у тому, що [1,2]: 

економія дизельного пального може сягати 75-80%; 
завжди можна повернутися до 100%-го використання дизеля; 
знижується димность відпрацьованих газів від 2 до 4 разів; 

                                           
© Ареф’єв Є.М., Почужевський О.Д., 2013 
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зменшуються викиди СО2;  
збільшується сумарний запас ходу транспортного засобу в 1,5-1,7 разів; 
покращується динаміка руху;  
зменшується тиск в блоках живлення пальним; 
підвищується ресурс двигуна; 
диверсифікація пального. 
При цьому використання газодизеля - не нове. Вперше використання газодизельного про-

цесу  згоряння пального  запатентував  у 1898 р. Р. Дизель. Однак практичне використання цей 
спосіб знайшов тільки з 1938 р., головним чином на стаціонарних двигунах [3]. 

Вантажівки із газодизельними двигунами колись вироблялися в СРСР серійно. Так, з 1987 
р. Камський автозавод випускав моделі «53208», «53217», «53218» і «53219» з атмосферними 
двигунами Камаз-7409.10. Паралельно велися роботи з доведення турбодизеля КамАЗ-7403 для 
роботи на бінарному пальному. Але гримнули перебудова і розпад СРСР, і роботи в цьому на-
прямку були припинені. 

Роботи з газодизеля проводилися в Україні ще з радянських часів. У Київському транспор-
тному університеті під керівництвом професора К.Є. Долганова групою фахівців був створений 
перший український газодизельний двигун, призначений для повсякденної експлуатації. Проте 
розвинути цей безумовний успіх у ті роки не вдалося. 

Проте вже в 2003 році фахівці Київського політехнічного інституту в ході робіт з оптиміза-
ції газодизеля зуміли внести в базову конструкцію системи газодизеля ряд нововведень, завдя-
ки яким вдалося істотно поліпшити основні технічні параметри і відкрити перспективу до дійс-
но масового  застосування газодизеля. Це  забезпечило можливість переобладнання транспорт-
них дизелів в умовах автотранспортних підприємств.  

Газодизельна система живлення широко використовується для атмосферних двигунів Яро-
славського моторного заводу  (ЯМЗ-236.238.240). Крім цього вона використовується на сучас-
них автомобілях КамАЗ, БелАЗ. 

Крім того, в наукових установах України та Росії проводили тестування вітчизняних трак-
торів (Т-150, Т-701, МТЗ, ДТ-75 та ін.) з газодизельною установкою і підтвердили доцільність її 
застосування [2]. 

Постановка завдання. Зважаючи на те, що даний напрямок скорочення витрати дизельного 
пального на сьогодні є досить актуальним та перспективним, доцільно більш детально проаналізу-
вати та дослідити результати випробувань машин оснащених газодизельною системою живлення. 
У зв’язку з цим об’єктом досліджень обрано універсальну та багатофункціональну машину у ви-
гляді трактора К-701. Адже саме цей вид техніки досить широко використовується: у сільському, 
лісному та комунальному господарстві, будівництві, промисловості та ін. 

Викладення матеріалу та результати. Доцільність  використання  газодизельної  системи 
живлення (газобалонної установки) на колісному тракторі К-701 засновано на дослідженні ре-
зультатів протоколу випробувань  № 03-52-05 (1010011) ФГУ «Владимирская государственная 
зональная машиноиспытательная станция». 

К-701 розглядався як трактор загального призначення, що застосовується на виконанні різ-
них сільськогосподарських робіт з навісними, напівнавісними і причіпними машинами і знаря-
ддями, в агрегаті з якими можна виконувати оранку, культивацію, боронування, посів, лущення 
стерні, безвідвальну обробку ґрунту та транспортні роботи. 

На серійному зразку трактора К-701 (рис. 1) на задній напів-рамі двигуна змонтовано газо-
балонне обладнання  (ГБО), яке дозволяє двигуну працювати на двох видах пального: дизель-
ному та газодизельному (змішаному пальному - 20-30 % дизпаливо, 70-80% газ метан). 

При цьому було розглянуто роботу трактора з трьома видами навісного обладнання: пер-
ший це плуг чизельний (ПЧ-4), другий - борона дискова (БДСТ-7,2), третій - агрегат комбіно-
ваний ґрунтообробний (АПК-6). 

Середня  глибина  обробки  (см),  закладення  рослинних  і  пожнивних  залишків  (%),  висота 
гребенів поверхні (см), а також продуктивність відповідно склали (га/г): 35,3 см, 10,0 %, 4,7 см, 
3,15 га/год; 20,0 см, 83,1 %, 4,5 см, 6,89 га/год; 15,9 см, 90,0 %, 4,2 см, 7,47 га/год. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд трактора К-701 з газобалонною установкою 
 

Умови  експлуатації  характеризувалися:  ГБО  монтувалося  на 
трактор без зміни основних конструкційних параметрів трактора; на-
лаштування  ГБО  відбувалася  вручну;  трудомісткість  щозмінного  га-
зобалонного трактора складає 0,59 люд/год; роботи по монтажу і на-
лаштуванню ГБО, а також експлуатація трактора з ГБО – проводили-
ся з дотриманням всіх заходів безпеки.  

Газобалонне обладнання трактора включає в себе: газові балони з арматурою (балони роз-
ділені на дві секції по 9 балонів у кожній), два газових фільтра, два електромагнітних клапана 
високого тиску, два редуктора високого тиску, двоступінчастий редуктор низького тиску, доза-
тор  газу,  змішувач,  механізм  установки  запальної  дози,  заправний  пристрій,  шланги,  трубки, 
електрообладнання, манометр, перемикач виду пального. 

Слід зазначити, що ГБО не змінює габаритні розміри трактора К-701. Однак, у результаті 
переоснащення, було  збільшено експлуатаційну масу трактора  з 13500 до 14700 кг. Місткість 
одного газового балона становить 51 л, а усіх 18-ти - 918 л метану. 

Робочий тиск у газових балонах при повній заправці досягає величини 20 МПа, з'єднання 
балонів у секціях послідовне. Заправка здійснюється через заправний пристрій. 

При роботі двигуна на газодизелі, рейка паливного насоса високого тиску забезпечує тіль-
ки  запальний  дозу  дизельного  пального  в  камері  згоряння,  необхідну  для  забезпечення  за-
ймання суміші. Хід рейки обмежується механізмом запальної дози. 

Подача газу в циліндри здійснюється через впускний колектор двигуна. Процес подачі від-

бувається в наступному порядку: з балонів обох секцій стиснений газ трубопроводами високого 

тиску подається до електромагнітних клапанів, попередньо пройшовши очищення від твердих 

домішок  у  фільтрах,  після  відкриття  електромагнітних  клапанів  газ  подається  до  редукторів 

високого тиску (РВТ), де відбувається зниження тиску газу до 0,8-1,2 МПа (8,0-12,0 кг/см2), при 

зниженні тиску в РВТ відбувається падіння температури газу, тому для його підігріву до РВТ 

подається рідина від системи охолодження двигуна гумовими рукавами (шлангами), після цьо-

го газ від двох редукторів високого тиску через трійник надходить до двоступінчастого редук-

тора низького тиску (РНТ), де відбувається подальше зниження тиску газу до величини рівної 

20 мм водяного стовпа, далі газ надходить до дозатора, потім до змішувача і по впускному ко-

лектору в циліндри двигуна. 

На рис. 2 зображено схему системи живлення трактора К-701. 
Однак для визначення загальних економічних витрат пального врахуємо під час викорис-

тання ГБО витрати метану, а також приймемо середню вартість і щільність дизельного пально-
го та метану - відповідно 9,97 грн/л і 0,85 кг/л, 6,53 грн/м3 і 0,59 кг/м3.  

Рис. 2. Схема системи живлення газодизеля трактора К-701: 1 - очисник по-
вітря; 2 - змішувач; 3 - РНТ; 4 - дозатор; 5 - паливний насос високого тиску; 6 - 
обмежувач запальний дози рідкого палива; 7 - дизельний двигун ЯМЗ-240Н; 8 - 
підігрівач газу; 9 - запобіжний клапан; 10 - РВТ; 11 - датчик тиску; 12 - електро-
магнітний клапан-фільтр, 13 - балон; 14 - витратний вентиль; 15 - манометр; 16 - 
хрестовина із заправним і витратним вентилями  

 

Отже, у складі з агрегатом ПЧ-4, БДСТ-7,2 та АПК-6 досягну-
то скорочення витрат на пальне відповідно: з 145,1 до 51,0 грн/га, 
з 64,2 до 36,64 грн/га і з 44,8 до 24,8 грн/га. Отже, економія склала 
64,9, 43,0 та 44,7 %. 

Слід  зазначити  що  загальна  ефективність  буде  значно  мен-
шою, адже сюди слід додати та врахувати: збільшення трудоміст-

кості ТО (ТО-1 з 3,87 до 4,0 люд-год, ТО-2 з 10,5 до 13,49 люд-год, ТО-3 з 23,9 до 28,88 люд-
год,);  підвищення  кваліфікації  робітничого  персоналу;  оновлення  виробничо-технічної  бази 
підприємства з експлуатації даної техніки та ін.  

Таблиця 1 
Результати випробувань роботи трактора К-701 на дизельному та газодизельному пальному 

Тип 
паль-
ного 

Вид робіт 
Склад 

агрегату 

Робоча 
швид-
кість, 

Технологічна 
продуктивність 

за год., га 

Витрати пального на одини-
цю виконаної роботи 

метан,  дизельне 

 

 



Технічні науки 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013  263

км/год  нм3/га 
(кг/га) 

пальне, кг/га 
Д

и
зе

ль
н

е 
п

ал
ьн

е 
(Д

П
)  Безвідвальна  обробка  ґрун-

ту 
К-701 (ДП)+ПЧ-4  7,59  2,68  -  17,12 

Дискування ґрунту  К-701 (ДП)+БДСТ-7,2  9,2  5,84  -  7,57 
Обробка  ґрунту  комбінова-
ним агрегатом під посів 

К-701 (ДП)+АПК-6  9,9  6,59  -  5,29 

Г
аз

о
ди

зе
ль

 
(Г

Д
) 

Безвідвальна 
обробка ґрунту 

К-701 (ГД)+ПЧ-4  7,73  2,72  4,7 (3,31)  3,88 

Дискування ґрунту  К-701 (ГД)+БДСТ-7,2  9,84  6,21  4,54 (3,20)  2,25 
Обробка  ґрунту  комбінова-
ним агрегатом під посів 

К-701 (ГД)+АПК-6  10,1  6,7  4,01 (2,82)  1,1 

 

Крім цього ефективність буде досягнуто через певний проміжок часу  (термін окупності), 
який в середньому, при річному напрацюванні 1400 мото-год складає від близько 2 років. Та-
кож не слід забувати, що окрім скорочення витрати дизельного пального, газодизельний процес 
дозволяє досягти поліпшення екологічного стану агроекосистеми, підвищення родючості ґрун-
тів, їх окультуреність, зниження забрудненості атмосферного повітря і землі, приріст біологіч-
ного та екологічного потенціалу сільськогосподарських культур. 

Висновки та подальші напрямки досліджень. Під  час  аналізу  результатів  випробувань 
трактора К-701 з газодизельною системою живлення було встановлено, що він в агрегаті з гру-
нтообробними машинами надійно і якісно виконує технологічний процес. 

Застосування  газодизельного  процесу  роботи  двигуна  трактора  економічно  доцільно  -  за 
рахунок зниження витрат дизельного пального та екологічного ефекту. 

Подальші дослідження передбачають можливість встановлення мікропроцесорної системи 
управління на газодизельний трактор К-701. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
КОНЦЕПЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛОВОГО ДОВОРОТУ  
НА ВЕЛИКОВАНТАЖНИХ КАР’ЄРНИХ САМОСКИДАХ  

 

Представлені результаті досліджень маневреності колісної машини при здійсненні силового довороту, а саме, 
повороту  за  рахунок  примусового  управління  кутовими  швидкостями  ведучих  коліс  та  максимального  повороту 
передніх коліс. Математична модель силового довороту, заснована на використанні залежностей відношення куто-
вих швидкостей та радіусів повороту, які необхідно забезпечити у  відповідності до коефіцієнту зчеплення шини з 
опорною поверхнею, була перевірена шляхом лабораторного та промислового експерименту. Результати емпіричних 
досліджень  мають  достатню  збіжність  з  розрахунковими  показниками,  що  дозволяє  рекомендувати  використання 
силового довороту на кар’єрних самоскидах з метою зменшення радіусу повороту при установці під навантаження. 
Ефективність, яка може бути отримана при впровадженні силового довороту, полягає у зменшенні тривалості уста-
новки машин під навантаження, що призводить до економії витрат пального, та зменшенні об’ємів розкривних робіт. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними задачами. З метою зменшення ра-
діусу повороту великовантажного кар’єрного самоскиду при установці під навантаження у сти-
снених умовах вибоїв нами запропоновано використання системи примусового управління по-
воротом, направленої на створення додаткового поворотного моменту за рахунок регулювання 
відношення кутових швидкостей задніх ведучих коліс, що призводить до виконання маневру із 
силовим  доворотом  [16,17].  Концептуальні  засади  використання  силового  довороту  на 
кар’єрних самоскидах, засновані на відповідних математичних залежностях, нами були розроб-
лені [16,17], але їх перевірка у лабораторних та промислових умовах не проводилась. 
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Аналіз досліджень та публікацій.  Силовий  доворот  є  різновидом  динамічного  способу 
повороту,  що  використовується  на  гусеничних  та  колісних  машинах  [4,7,8,20].  Обмеженість 
застосування  силового довороту  на  колісних  машинах  обумовлена  складністю  його  технічної 
реалізації,  а  саме,  безступінчастого  регулювання  кутових  швидкостей  ведучих  коліс  [1,  3].  В 
той же час, сучасні електромеханічні трансмісії, що встановлюються на кар’єрні самоскиди ви-
робництва «БелАЗ-ХОЛДІНГ», мають мікропроцесорне керування [10,12,14], яке, при наявнос-
ті математичної моделі силового довороту, дозволяє створити відповідний алгоритм управління 
обертанням ведучими колесами [17]. Окрім розробки математичної моделі, обґрунтування ма-
неврових  можливостей  кар’єрного  самоскиду  при  силовому  довороті  також  потребує  аналізу 
радіусів повороту, отриманих в реальних умовах.  

Постановка задачі. Метою дослідження є аналіз достовірності моделі повороту кар’єрних 
самоскидів при примусовому управлінні кутовими швидкостями ведучих коліс, шляхом лабо-
раторного експерименту та промислових випробувань. 

Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
здійснити  перевірку  достовірності  аналітичної  залежності  мінімального  радіусу  повороту 

колісної  машини  від  коефіцієнту  зчеплення  опорної  поверхні  при  силовому  довороті  [16]  на 
основі лабораторного експерименту; 

встановити  мінімальний  радіус  повороту  кар’єрних  самоскидів  із  системою  примусового 
управління поворотом, направленої на виконання маневру із силовим доворотом; 

визначити  ефективність  застосування  системи  примусового  управління  поворотом  на 
кар’єрних самоскидах з електромеханічною трансмісією. 

Викладення матеріалу та результати. Проведення  лабораторного  експерименту  включало 
підготовку опорної поверхні, розробку лабораторної установки [19], визначення коефіцієнтів опору 
коченню і зчеплення при буксируванні лабораторної установки, а також радіусу повороту.  

Лабораторна установка представляє собою візок, основні робочі параметри якого (колісна 
база, колія передніх і задніх коліс, діаметр і ширина пневматичного колеса) були спроектовані 
згідно  із  коефіцієнтом  геометричної  подібності  рівним  12,0  [19].  На  задніх  ведучих  колесах 
встановлені електродвигуни із черв'ячними редукторами, здатні створити достатню силу тяги.  

Роздільне  управління  лівим  і  правим  електродвигунами  постійного  струму  здійснюється 
через блок із мікроконтролером Arduino Uno із використанням принципу управління широтно-
імпульсною модуляцією. 

Виходячи  з  прийнятого  коефіцієнту  геометричної  подібності,  покриття  випробувальної 
площадки було підібране  таким чином, щоб  зберігалась відповідність його фракцій до  серед-
нього розміру (діаметру) часток кар’єрного ґрунту робочих площадок, що покривають широкий 
спектр  гірничотехнічних  умов  розробки,  а  для  нежорстких  дорожніх  одягів  допоміжних  трас 
також була врахована їх абразивність за рахунок використання наждачного паперу, приклеєно-
го до плити, яка представляє собою площадку для повороту (табл. 1). 

Таблиця 1 
Гранулометричний склад гірничих порід в різних робочих зонах Криворізьких кар’єрів, 

розмір зерен випробувальних площадок та тип їх покриття 

Робоча зона  Гранулометричний склад порід, мм 
Фракція, 

мм 

Розмір зерен 
випробувальної 
площадки, мм 

Тип покриття 

Пункти  нава-
нтаження 

Скальні породи та руди  25-75  2,0-6,1 
Дрібний  гравій,  сухий  та 
зволожений 

Допоміжні 
траси 

Скальні породи та руди  5-25  0,4-2,0 
Абразивний 
папір 

Основні  тра-
си 

Негрохочені скальні породи та руди   20 - 80  1,6 – 6,6  
Дрібний  гравій,  сухий  та 
зволожений 

 

Регулювання відношення обертання ведучих коліс лабораторного візка проводилось у від-
повідності  до отриманих  значень коефіцієнтів  зчеплення покриття випробувальних площадок 
(табл. 2). 

На основі максимального відхилення між розрахунковим та фактичним радіусом повороту 
моделі, що становить 16,0 % (див. табл. 2), та величини достовірності апроксимації емпіричної 
залежності  радіусу  повороту  візка  від  коефіцієнту  зчеплення,  що  дорівнює  R2=0,904,  (рис. 1) 
можна дістати висновку про достовірність результатів  аналітичних досліджень радіусів пово-
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роту при застосуванні силового довороту. 
Таблиця 2 

Відношення кутових швидкостей ведучих коліс залежно від коефіцієнту 
зчеплення випробувальної площадки 

 
 

Тип  
опорної поверхні 

Коефіцієнт 
зчеплення 

Відношення 
кутових швид-
костей ведучих 

коліс 

Параметр 
функції рівня 

напруги на 
колесі, що 

відстає 

Радіус повороту, м 

Відхилення, % 
розрах.  факт 

Наждачний папір 
Р22 

0,56  3,15  81  0,70  0,80  14,2 

Наждачний папір 
Р36 

0,51  2,78  92  0,72  0,81  12,5 

Наждачний папір 
Р46 

0,47  2,53  100  0,75  0,87  16,0 

Наждачний папір 
Р150 

0,36  2,00  127  0,94  1,05  11,7 

Гравій сухий  0,28  1,70  150  1,12  1,08  3,50 
Гравій зволожений  0,41  2,22  115  0,81  0,88  8,70 

 

Рис. 1. Емпірична  та  розрахункова  за-
лежність  мінімального  радіусу  повороту 
моделі Rпме  та Rпмт відповідно до коефіцієн-
тів зчеплення опорної поверхні 

З метою перевірки результатів 
аналітичних  досліджень  реальним 
процесам  також  були  проведені 
промислові  випробування,  які  на-
правлено  на  визначення  радіусів 
повороту  кар’єрного  самоскиду  із 
трансмісією  змінного  струму  зі 
встановленою  системою  примусо-
вого  управління  поворотом,  що 
складається з апаратної частини та 

алгоритму за відповідною схемою управління тяговим електроприводом [19]. 
Випробування проводились в умовах Глеюватського кар’єру ПАТ «ЦГЗК» при викорис-

танні двох кар’єрних самоскидів БелАЗ-7513 із електромеханічною трансмісією, один з яких 
був обладнаний спеціалістами ВАТ «Кривбас-БелАЗ-Сервіс» СП системою примусового уп-
равління поворотом.  

Самоскид з порожньою платформою рухався із мінімально можливою швидкістю при максима-
льному повороті рульового колеса.  

Радіус повороту самоскиду визначався як сума величини радіусу кривої траєкторії рідинного ма-
ркеру та половини колії передніх коліс.  

В отриманому сегменті траєкторії вимірювались хорда та висота кола, а радіус кривої розрахову-
вався за відомою формулою  

R=CD/2+AB2/8·CD 
де СD - висота, м; AB - хорда, м. 

Встановлено, що на кар'єрному ґрунті, який складається із гематитових кварцитів, мініма-
льний радіус повороту кар’єрного самоскиду становив 11,28 м, що менше мінімального радіусу 
при кінематичному повороті  (за рахунок передніх керованих коліс) на 2,12 м  (15,8 %), на бе-
тонній поверхні промислового майданчика - 9,31 м, що менше на 3,83 м (29,1 %). 

Відхилення  між  показниками  результатів  аналітичних  та  промислових  досліджень  стано-
вить 7,9 % (табл. 3).  

Таблиця 3 
Порівняння мінімального радіусу повороту самоскиду за результатами трьох видів досліджень 

 
 

Тип  
дослідження 

Коефіцієнт зчеплення 
з опорною поверхнею 

Мінімальний радіус  
повороту, м  Різниця між 

радіусами, % 

Відхилення   між 
розрахун-ком  та 
фактом, % 

кінематичний 
поворот 

cиловий 
доворот 

1,08

1,05

0,88 0,87

0,81 0,8

Rмпе= 1,36·φ2 - 2,26·φ + 1,62
R² = 0,904

0,6

0,8

1

1,2

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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Коефіцієнт зчеплення

Rмпт

Rмпе
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Аналітичні 
φ=0,45  13,00  8,22  37,0  0,0 

φ=0,36  13,00  9,70  25,3  0,0 

Лабораторні 
φ=0,28  1,12  1,00  10,8  10,7 

φ=0,41  0,84  0,68  19,0  16,0 

Промислові 
φ=0,48  13,12  9,30  29,1  12,6 

φ=0,32  13,40  11,28  15,8  7,9 

 
Ефективність роботи кар’єрних самоскидів при застосуванні силового довороту може бути 

отримана  за  рахунок  зменшення  часу  маневрування  кар’єрних  самоскидів  при  установці  під 
навантаження. 

Статистичний  аналіз  даних  змінних  рапортів  кар’єрних  самоскидів  БелАЗ-7513  та  Бе-
лАЗ - 75145, які працюють на двох родовищах Криворізького регіону, дозволив встановити, що 
найбільша частина вибірки часу маневрування при установці під навантаження знаходиться в 
інтервалі від 2,00 до 4,00 хв. [18].  

Прогнозоване  скорочення  часу  маневрування  при  застосуванні  системи  примусового  уп-
равління поворотом становить від 1,5 до 2,5 хв. (до 50 %), що призводить до підвищення техні-
чної продуктивності самоскиду на 11,2 %. 

Зниження часу на виконання маневру призводить до зниження витрат пального на 2,3 %.  
Розрахункова річна економія витрат пального при оптової вартості 8,0 грн./л на 10 машин у 

парку при середньому коефіцієнті використання машин у часі 0,700 становить 490,0 тис.грн. 
Застосування системи примусового управління поворотом на кар’єрних самоскидах також 

дозволяє зменшити об’єми розкривних робіт на 7,1 % за рахунок зменшення ширини маневро-
вої площадки з 24,2 до 21,8 м. 

Отримана у відсотковому виразі  величина продуктивності  кар’єрних самоскидів  із  систе-
мою примусового управління поворотом дозволяє рекомендувати її застосування в якості дода-
ткового  способу  повороту  при  роботі  кар’єрних  самоскидів  у  стиснених  умовах  глибоких 
кар’єрів. 

Висновки. У результаті проведених досліджень дістали наступних висновків. 
Математична модель силового довороту дає похибку між величиною розрахункового міні-

мального радіусу повороту та отриманого на основі лабораторного дослідження у межах 3,5-
16 %, що свідчить про достовірність аналітичної залежності радіусу повороту від коефіцієнту 
зчеплення шини з опорною поверхнею. 

Можливість способу управління поворотом при примусовому управлінні кутовими швид-
костями ведучих коліс підтверджено промисловими дослідженнями, на основі яких встановле-
но, що розбіжність між мінімальним радіусом повороту кар’єрного самоскиду за результатами 
аналітичних та промислових досліджень складає 7,9 %. 

3. Використання силового довороту при виконанні маневру дозволяє підвищити ефектив-
ність роботи кар’єрних самоскидів за рахунок зменшення часу маневрування кар’єрного самос-
киду при установці під навантаження до 50 %, що призводить до підвищення технічної продук-
тивності самоскиду на 11,2 % , а також дозволяє знизити паливо-енергетичні витрати на 2,3 %. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РЕЖИМА  
ГОРНЫХ РАБОТ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРЬЕРА ПО РУДЕ  

 

Дано  описание  разработанных  методик  выбора  направления  развития  горных  работ,  определения  производи-
тельности карьеров по руде и технологического критерия комплексной экономической оценки режима горных работ. 
Освещены причины отставания вскрышных работ на железорудных карьерах. 

 

Особенностью проектирования горных предприятий является отсутствие типовых проектов 
из-за оригинальности природных условий залегания, качества полезного ископаемого и огром-
ных  объемов  выемки  горной  массы.  Для  дальнейшего  эффективного  развития  действующих 
горнодобывающих предприятий необходима оценка возможностей их сырьевой базы. В связи с 
этим, совершенствование методов планирования горных работ и проектирования карьеров, яв-
ляется одним из основных направлений исследований в области разработки железорудных ме-
сторождений открытым способом. 

Решением  этой  проблемы  занимались  известные  всему  миру  ученые:  доктора  наук  А.И. 
Арсентьев [1], М.Г. Новожилов [2], В.В. Ржевский [3] и в настоящее время в Украине занима-
ются их ученики и последователи доктора наук В.Г. Близнюков, И.Л. Гуменик, А.Ю. Дрижен-

                                           
© Близнюков В.Г., Луценко С.А., Навитний Ю.М., Близнюкова О.Ю.,Савицкий А.В., 2013 
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ко, М.С. Четверик и др. Они создали методы управления режимом горных работ, позволяющие 
снижать объемы вскрышных работ при нормальной работе карьеров.   

Так за последние годы кафедрой открытых горных работ ГВУЗ «КНУ»  при выполнении науч-
но-исследовательских  работ,  связанных  с  определением  перспективных  границ  отработки  карье-
ров, установление их производственной мощности по руде и режима горных работ, была усовер-
шенствована методика профессора Арсентьева А.И. определения и усреднения эксплуатационных 
коэффициентов  вскрыши  с  применением  графиков  V=f(P)  в  части  учета  взаимосвязи  режима 
вскрышных работ и производительности карьера и сокращения области возможных вариантов ре-
жима горных работ. Также разработаны методики выбора направления развития вскрышных работ, 
определения  производительности  карьера  по  руде  и  обоснован  технологический  критерий  ком-
плексной экономической оценки режима горных работ и производительности карьера по руде. 

Методика выбора направлений развития вскрышных работ в карьере позволяет обеспечить: 
работу карьера с минимальными текущими коэффициентами вскрыши; 
работу с максимальной производительностью по руде. 
Суть разработанной методики заключается в следующем. Для определения текущих коэф-

фициентов вскрыши на различных участках месторождения на всех разрезах отстраиваем по-
ложение горных работ по мере их понижения с уступа на уступ. На рис. 1. показано условное 
месторождение вытянутой формы с различной горизонтальной мощностью по всей длине.  

Рис. 1.  Конечные  контуры  карьера  при  отработке 
условного месторождения: 1  - Конечные контуры карьера 
по поверхности; 2 - характерные разрезы 

 

Далее подсчитываем текущие объемы пустых 
пород  и руды  по  мере  понижения  горных работ. 
По  этим  замерам  подсчитываем  текущий  коэф-
фициент вскрыши по отдельным участкам место-
рождения.  Для  наглядности  строим  графики  из-
менения  текущих  коэффициентов  вскрыши  по 
мере понижения горных работ с уступа на уступ 
на каждом участке месторождения (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, понижение горных ра-
бот с уступа на уступ на различных участках месторождения сопровождается различными ко-
эффициентами  вскрыши:  первоначально  наблюдаются  наименьший  коэффициент  вскрыши  на 
участке с наибольшей горизонтальной мощностью залежи полезного ископаемого, наибольший  - с 
наименьшей горизонтальной мощностью залежи.  

Рис. 2. График изменения текущих коэффици-
ентов  вскрыши  nt  с  увеличением  глубины  карьера 
HК на различных участках месторождения 

 

Очевидно, для работы всего карьера 
с  минимальным  текущим  коэффициен-
том  вскрыши  понижать  горные  работы 
необходимо  начинать  на  участке  с 
большей  горизонтальной  мощностью 
залежи, и до тех пор, пока коэффициент 
вскрыши не сравнится с ближайшим по 
величине  коэффициентом  вскрыши  лю-

бого другого участка. В дальнейшем отрабатывают два разных участка с равными коэффициен-
тами вскрыши до тех пор, пока с увеличением глубины разработки не подключится третий уча-
сток. 

Основным  условием  момента  вовлечения  в  разработку  любого  участка  карьера  является 
равенство текущего коэффициента вскрыши этого участка и текущего коэффициента вскрыши 
в целом по карьеру. 

Работа карьера с минимальным текущим коэффициентом вскрыши будет обеспечена, лишь 
при равенстве текущих коэффициентов вскрыши на всех участках месторождения. 

Исследования показали, что наибольшая производительность по руде при работе карьера с 
минимальными  текущими  коэффициентами  вскрыши  возможна  лишь  при  равенстве  текущих 
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коэффициентов вскрыши на всех участках месторождения. 
Эта методика позволяет осуществить выбор режима горных работ для протяженных залежей и 

переменной мощностью полезного ископаемого на различных участках месторождения и отличается 
от известных учетом взаимосвязей режима вскрышных работ и производительности карьера. 

Данная  методика  была  использована  институтом  «Кривбасспроект»  при  планировании 
горных работ Анновского карьера ПАО «СевГОК» и позволила получить значительный эконо-
мический эффект составляющий несколько миллионов гривен в год.  

В дальнейшем была разработана новая методика определения производительности карьера по 
руде  [4],  которая  учитывает  заданное  направление  развития  горных  работ  в  карьере.  Методика, 
также, позволяет определить развитие горных работ, обеспечивающее работу карьера с минималь-
ными текущими коэффициентами вскрыши при любой заданной производительности по руде. 

Суть методики заключается в следующем. Для определения максимально возможной про-
изводительности карьера по руде необходимо определить производительность, которую может 
обеспечить каждый уступ по мере углубки дна карьера в соответствии с заданным направлени-
ем развития горных работ.  

Одним  из  показателей,  определяющих  производительность  уступа  по  руде  при  заданном 
направлении развития горных работ, является величина горизонтального подвигания уступа в 
разных направлениях от сложившегося состояния. 

Различие  в  величине  горизонтального  подвигания  фронта  горных  работ  в  различных 
направлениях обусловлено выбранным развитием горных работ, обеспечивающим работу карь-
ера с минимальными коэффициентами вскрыши. 

При этом должны соблюдаться условия, что при каждой углубке дна карьера, фронт гор-
ных работ каждого уступа должен в  горизонтальном направлении  (по всем участкам работы) 
одновременно подойти к линии, характеризующей выбранное развитие горных работ. 

Поэтому производительность по руде составит, м3/год 
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где Пmax -  максимальное подвигание рудного фронта при j-й углубке дна карьера;  сев
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длина активного рудного фронта на каждом уступе при j-й углубке в соответствующем направ-

лении, м;  сев
iр

юг
i ПП )j,()j,( ,  - подвигание рудного фронта на каждом уступе при j-й углубке дна ка-

рьера в соответствующем направлении, м; hy - высота уступа, м. 
Данная  методика  позволяет  определить  максимально  возможную  производительность  ка-

рьера  по  руде  при  порядке  развития  горных  работ,  обеспечивающем  работу  карьера  с  мини-
мальными текущими коэффициентами вскрыши. 

При оценке деятельности предприятия за длительный период будут меняться как затраты 
на производство, так и цена продукции. Изменения этих показаний зависят от многих факто-
ров,  трудно  подлежащих  прогнозированию.  Поэтому  практически  невозможно  получить  точ-
ную  экономическую  оценку  деятельности  предприятия  на  длительный  период  времени.  Для 
комплексной оценки режима горных работ и производительности карьера по руде лучше всего 
использовать технологический критерий. При принятой технологии добычи руды и передела ее 
до товарной продукции  на конкретном предприятии и других равных условиях, экономическая 
эффективность работы горного предприятия будет зависеть  от объемов руды и пустых пород и 
их изменения во времени. 

Технологический  критерий  комплексной  экономической  оценки  режима  горных  работ  и 
производительности карьера по руде имеет вид 
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где А1,А2,…,Аі - производительность карьера по руде в 1,2,…, і-м периоде эксплуатации карьера, 
т/год; t1,t2,…,tі - продолжительность 1,2,…, і-го периодов эксплуатации карьера с постоянными 
объемами руды и пустых пород в пределах этих периодов, лет; m1,m2,…mі - коэффициенты гор-
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ной  массы  в  различные  периоды  эксплуатации  [5],  т/т;  Т  -  продолжительность  оцениваемого 
периода эксплуатации месторождения, лет; Е - принятая ставка дисконта 

  const
к

цa             (3) 

где цк - цена концентрата, грн./т; а=ад+аП - себестоимость добычи ад и передела аП 1 т руды до 
концентрата без затрат на вскрышные работы.  

Коэффициент горной массы показывает, какое количество горной массы извлекается из ка-
рьера при производстве одной тонны концентрата. 

Учитывая свойства критерия и постоянство цены концентрата цк и себестоимости добычи и 
передела руды а при оценке вариантов режима горных работ и производительности карьера по 
руде одного и того же горнообогатительного комбината, а/цк можно заменить постоянной ве-
личиной δ. Тогда максимум прибыли от эксплуатации месторождения за исследуемый период 
будет соответствовать максимальному значению показателя (2). 

Таким  образом,  впервые  обоснован  технологический  критерий  комплексной  экономической 
оценки  режима  горных  работ  и  производительности  карьера  по  руде.  Логическим  обоснованием 
возможности приведения физических объемов горных работ к одному моменту оценки является, 
принятая практика измерения объемов производства в денежном и натуральном выражениях. 

В  дальнейшем  были  установлены  технологические  взаимосвязи  вскрышных  и  добычных 
работ, и на их основе предложен метод определения объемов вскрышных работ, необходимых 
для стабильной и экономичной работы карьера при увеличении его производительности по ру-
де. Метод может быть использован для ежегодной проверки годовых программ горных работ с 
целью недопущения отставания вскрышных работ.  

Проблема отставания вскрышных работ от необходимых для стабильной и безопасной ра-
боты карьеров сопровождает горно-обогатительные комбинаты практически с начала ввода их 
в эксплуатацию. Стремление добыть руду с меньшими затратами за счет сокращения объемов 
вскрышных работ приводило к уменьшению ширины рабочих площадок, сокращению активно-
го фронта горных работ, созданию стесненных, а иногда и опасных условий для работы горно-
транспортного оборудования.  

Стремление  уменьшать  объемы  вскрышных  работ  институт  «ЛенГипроруда»  ограничил, 
предусмотрев норму по обеспеченности карьера запасами руды и объемами вскрышных пород, 
готовыми к выемке, на 2,5 месяца [6].  

Частично проблема была снята за счет того, что в последние годы были вложены крупные 
инвестиции в развитие карьеров, во многом направленные на ликвидацию отставания вскрыш-
ных работ, а также за счет снижения нормы готовых к выемке запасов руды и объемов пустых 
пород с 2,5 месяцев до 1,5 месяца [7]. 

Однако, практика работы железорудных карьеров Украины показывает, что проблема от-
ставания  вскрышных  работ  полностью  не  решена  и  может  обостряться,  особенно  в  периоды 
увеличения производительности карьеров по руде.  

Расчеты показали [8], что при увеличении производительности карьера по руде объем вскрыш-
ных работ увеличивается не пропорционально росту производительности, т.е. растет коэффициент 
вскрыши.  Последнее  объясняется  необходимостью  увеличения  ширины  рабочей  площадки  для 
обеспечения в карьере нормативного запаса руды и объемов пустых пород, готовых к выемке.  

При увеличении производительности карьера по руде не всегда удается работать с мини-
мальными текущими коэффициентами вскрыши.  

Иногда для этого необходимо дополнительно вовлекать в разработку участки месторожде-
ния с большими объемами пустых пород. 

Зависимость текущего коэффициента вскрыши от увеличения производительности карьера 
по руде примет вид кривой 1 на рис. 3. 

В случае, когда увеличение коэффициента вскрыши связано только с реконструкцией рабочего 
борта карьера зависимость текущего коэффициента вскрыши от увеличения производительности ка-
рьера по руде примет вид кривой 2 на рис. 3.  

Зависимость  увеличения  производительности  по  вскрыше  от  увеличения  производительности 
карьера по руде показано кривыми 3 и 4 на рис. 3.  

Здесь  причиной  непропорциональности  роста  текущего  коэффициента  вскрыши  является 
необходимость  изменения  режима  горных  работ:  вовлечение  в  разработку  дополнительных 
объемов руды с худшими показателями по вскрыше. 
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Несоблюдение  выявленных  закономерностей  при  планировании  горных  работ  часто  при-
водило и может привести в дальнейшем к отставанию вскрышных работ, выбытию производ-
ственной мощности по руде, появлению стесненных, а иногда и опасных условий работы гор-
нотранспортного оборудования. 

Рис. 3. Зависимость объемов вскрышных работ и текущего коэф-
фициента вскрыши от производительности карьера по руде: 1,3 - для 
случая вовлечения  в разработку  участка  месторождения  с большими 
объемами пустых пород; 2,4  - для случая, обусловленного только ре-
конструкцией рабочего борта карьера 

 

Анализ  современного  состояния  горных  работ 
карьеров Кривбасса показал, что практически во всех 
карьерах  существует  проблема  отставания  вскрыш-
ных  работ.  Поэтому  планирование  горных  работ  в 
карьерах  необходимо  производить  с  учетом  их  со-
временного состояния, выявленных взаимосвязей до-
бычных и вскрышных работ и с постоянным соблю-

дением норм технологического проектирования по наличию в карьерах готовых к выемке запа-
сов горной массы. Во избежание отставания вскрышных работ увеличение производительности 
карьера по руде должно сопровождаться увеличением коэффициента вскрыши.  

Разработана  методика  выбора  режима  горных  работ  для  протяженных  залежей  и  переменной 
мощностью  полезного  ископаемого  на  различных  участках  месторождения,  которая  отличается  от 
известных учетом взаимосвязей режима вскрышных работ и производительности карьера. 
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАМНО-АППАРАТНЫХ РЕСУРСОВ  
В АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОЦИКЛОНОМ 
 

Предложена общая структура адаптивной системы управления гидроциклоном на основе средств ультразвуко-
вого воздействия и контроля. Рассмотрены некоторые подходы к оптимизации прграмно-аппаратных ресурсов  

Ключевые слова:  структурная схема элементов системы управления,  ультразвуковой контроль, оптимизация 
ресурсов. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Ультразвуковые средства 
контроля параметров различных сред имеют ряд преимуществ и уникальных особенностей, на 
основе которых можно идентифицировать ранее недоступные измерению параметры. Это поз-
воляет производить коррекцию существующих моделей различных процессов обогатительного 
передела, разрабатывать качественно новые модели и создавать на их основе эффективные си-
стемы автоматического управления. Для сложных динамических объектов, к которым в частно-
сти  можно  отнести  аппараты  измельчения,  классификации,  сепарации,  доступны  измерению 
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как правило только входные и выходные параметры объекта, которые ложатся в основу апри-
орных  моделей,  или  могут  быть  использованы  для  идентификации  недостающих  параметров 
состояния самого процесса. В некоторых случаях появляется возможность по состоянию входа 
прогнозировать  поведение  объекта  управления,  его  определяющие  выходные  параметры.  По-
скольку аппараты работают в технологической цепи, немаловажно определить места установки 
средств контроля и управления с точки зрения оптимизации процесса получения и обработки 
информации. 

Анализ исследований и публикаций. В работе [1] рассматриваются теоретические основы 
распространения ультразвуковых волн, ультразвуковые средства воздействия и контроля пара-
метров многофазных сред.  

В [2] рассмотрены вопросы идентификации параметров состояния сложных динамических 
объектов  с  векторными  входами  и  выходами,  что позволяет  снизить  влияние  неопределенно-
стей процесса и неточностей математических моделей на качество управления.  

В  [3] предложены подходы к формированию адаптивной системы управления циклом из-
мельчения на основе контроля выходных параметров цикла.  

Задачей исследований  является  анализ  возможностей  оптимизации  программно-
аппаратных средств получения и обработки информации в технологической цепи обогатитель-
ного  передела  и  построение  соответствующей  схемы  адаптивной  системы  управления  гидро-
циклоном на основе ультразвуковых средств воздействия и контроля состояния пульпы,. 

Основные моменты исследования. Особенности большинства объектов обогатительного пе-
редела таковы, что технологические комплексы и аппараты, работая в технологической цепи, со-
единены последовательно.  

Выходная информация любого цикла, или аппарата, является входной для следующих в це-
пи, и может быть использована как для коррекции, так и для прогноза соответственно предыду-
щих и последующих показателей чередующихся стадий процесса.  

С учетом необходимости интеграции в общую систему автоматического управления про-
цессом  обогащения  руды,  рациональное  использование  информации  и  программно-
аппаратного ресурса - одно из направлений повышения эффективности систем управления. 

Основная доля энерго и ресурсозатрат обогатительного комбината расходуется на стадии 
измельчение-классификация.  

Кроме того, при обогащении железных руд выходные показатели всего передела как пра-
вило отталкиваются от показателей магнитной сепарации, поэтому целесообразно рассматри-
вать как поэтапное, так и общее информационно-програмное обеспечение в цепи измельчение-
классификация-магнитная сепарация. 

Широкие  возможности  разработанных  средств  ультразвукового  воздействия  и  контроля 

позволяют производить измерения и расчет по целому ряду параметров как специфическим для 

управления отдельным аппаратом, так и общим для цикла или комплекса в целом. 

Технологическая цепь выглядит следующим образом: - шаровая мельница-зумпф - гидро-

циклон-классификатор - магнитный сепаратор.  

Гидроциклон  формирует  показатели  цикла  измельчения-классификации,  от  которых  в 

свою очередь во многом зависят показатели следующего этапа магнитной сепарации.  

С учетом представленных в [2,3] принципах формирования сложных систем управления с 

множеством связанных входов-выходов которые должны создаваться на основе алгоритмов, не 

требующих подробной априорной информации о многомерном объекте управления и способ-

ные выбирать оптимальную структуру и параметры управляющей системы (регулятора), осно-

вываясь  на  измерении  входов-выходов и  прогнозировании  (вычислении)  переменных  состоя-

ния системы, а также с учетом необходимости информационного обеспечения систем управле-

ния смежных аппаратов, рассмотрим систему автоматического управления процессом класси-

фикации, в которой в качестве субблоков формирования, приема и первичной обработки уль-

тразвуковых сигналов, в приведенной на рис. 1. схеме, используются соответствующие субб-

локи гранулометра “Пульсар”[1].  
Сигналы с установленных датчиков (6,7,11,14,15) и субблоков контроля входных и выход-
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ных параметров (9,10) формируют векторы входных и выходных параметров, в вычислитель-
ной части блока управления производится расчет(идентификация) параметров состояния объ-

екта  управления,  и  выбор  оптимальной  модели 
процесса.  

Рис. 1.  Общая  схема  системы  контроля  и  управления 
насос-гидроциклоном: 1 - шаровая мельница, 2 - гидроциклон, 
3 - зумпф, 4 - магнитный сепаратор 

 

В  стандартный  алгоритм  регулирования  плот-
ности  пульпы  технологической  водой  [7]  введен 
порог  чувствительности  Х  системы  на  изменение 
дисперсии УЗ сигнала и возможность дополнитель-
ных регулировок определяющих параметров, через 
регулирование  давления  пульпы  на  входе  гидро-
циклона, рис. 2.  

Порог  изменения  параметров  пульпы  может 
определятся  например  посредством  оценки  дисперсии  ультразвукового  сигнала  проходящего 
через пульпу.  

Модель цикла 
измельчения 

Вычисление   dQ
b

b

kb

x
W

Т

c 
1

2

1

 

 h = a1d2+a2

2Q +a3QWх+a4Qdх   

Вычисление   
2 2exp 2 ( ) ( )D I nZ r F r dr s  

  
    

  




 

Уменьшить выход 
слива (грубо- 

увеличив d,тонко- 

уменьшив Р  

  d max > d > dmin 
Рmin<P<Pmax 

Да 

h > 0.15 
h < 0.10 

0.10 < h < 0.15 Нет 

Установить Wb зад = W 

Увеличить выход 
слива(грубо- 

уменьшить d, 
тонко- увеличить Р 

Уменьшить 

Wш.м. зад  

Установить 





















    для                         0

   для     1
шм

шмзадbВ

задb

задb

шм

шмВ

WWQ

WW
W

W
QQ

   

 

Проверка h  

Вычисление 
 Qтп, Qвп 

Wп = d1W + d2Wd + d3
2W +d4d

2 

Начало 

 Ввод исходных 
данных 

0 

1 

2 

3 

4 

6 

10 

7 

8 

12 13 

14 

15 

  d max > d > dmin 
Рmin<P<Pmax 

Да 

Увеличить 

Wш.м. зад  

Нет 

5 

1n nX D D X       

да 

нет 

9 

12 

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления гидроциклоном в замкнутом цикле измельчения-классификации 
с регулировкой концентрации твердой фазы и регулировкой определяющих параметров классификации 

регулированием давления пульпы на входе гидроциклона 
Дисперсия  сигнала  зависит  от  физико-химических,  минералогических  свойств  пульпы  и 

параметров  ультразвукового  сигнала.  При  прохождении  сигналом  слоя  пульпы  толщиной Z 
можно дисперсию можно определить из выражения [1] 
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Величина S является функцией крупности частиц твердого в пульпе. Таким образом, при 
известной зависимости (1), измеряя параметры Iо,<>,D и вычисляя параметр S, можно опре-
делить содержание контрольного класса крупности твердого, например -74.  

Программно-аппаратная часть, см. рис.1, позволяет реализовывать различные алгоритмы и 
принципы построения систем управления гидроциклоном в зависимости от выбираемых крите-
риев. Для рационального использования программно-аппаратного ресурса предусмотрены два 
режима работы гранулометров системы управления гидроциклоном.  

В лабораторных исследованиях, во время пуско-наладочных работ, или на экспериментальных 
образцах для получения базы данных - в непрерывном режиме. Кроме того в лабораторных условиях 
для возможности обработки и анализа каждого сигнала, понимания логики процесса, сравнения ре-
зультатов, предусмотрена возможность ограничения числа входных и выходных параметров. На про-
изводстве - в “дежурном режиме”, когда настраивается порог чувствительности, на такое изменение 
параметров пульпы в питании гидроциклона при котором может ухудшиться качество классифика-
ции, и следовательно, возникает необходимость регулирования. 

Выводы:  Технологическое  расположение  гидроциклона  и  предложенное  расположение 
элементов системы управления позволяет использовать одну информационную базу в системах 
управления смежных с гидроциклоном установок - мельницы и магнитной сепарации. 

Исследования  реального  процесса  колебания  физико-химических  и  минералогических 
свойств железорудной пульпы показывают, что существуют периоды некоторой стабильности 
таких колебаний. В виде “cтупеней” различной продолжительности, направления, высоты.  

Возможности ультразвукового гранулометра “Пульсар”, позволяют производить контроль 
параметров  как  непрерывно,  так  и  при  возникновении  определенных  изменений  в  составе  и 
свойствах поступающей на классификацию пульпы.  

Определение моментов необходимой коррекции предложено производить на основе анали-
за изменения дисперсии ультразвукового сигнала. Во время пауз, в режиме ожидания, возмож-
но рациональное использование программно аппаратного ресурса для получения дополнитель-
ной информации как о процессе измельчения-классификации, или для информационного обес-
печения  последующих  стадий  -  магнитной  сепарации.  Например,  определение  наряду  с  кон-
трольным классом крупности  содержания полезного компонента. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КРИВБАССА 
 

Рассмотрены проблемы работы горнодобывающих предприятий Кривбасса, обусловленные понижением уров-
ня горных работ. Предложены пути финансирования технического переоснащения горных предприятий.  

Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. Факторами, обуславли-
вающими  снижение  эффективности  работы  подземных  горнодобывающих  предприятий  явля-
ется  понижение  уровня  горных  работ  и  недостаточные  темпы  технического  переоснащения, 
модернизации и реконструкции действующих предприятий. 

Анализ исследований и публикаций. Состояние  и  перспективы  развития  железорудной 

                                           
.  Чухарев С.М., 2014 
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отрасли  Украины  рассматривали  ряд  авторов  [1-3],  учитывающих,  в  основном,  технические 
аспекты совершенствования технологии подземных горных работ. Некоторые зарубежные фи-
нансовые  и  консалтинговые  компании  рассматривали  проблемы  горнорудной  отрасли  в  при-
вязке к источникам финансирования [4-5], но их исследования на раскрывали проблем украин-
ской горнорудной отрасли.    

Постановка задачи. Добыча  на  горнодобывающих  предприятиях  Кривбасса  уже  ведется 
на горизонтах более 1300 м с ежегодным понижением горных работ. Вопрос технического пе-
ревооружения предприятий подземного Кривбасса для эффективной работы на глубоких гори-
зонтах  не  утрачивает  своей  актуальности  и  требует  дополнительных  исследований.  Техниче-
ское перевооружение - это затратный фактор для горнорудных предприятий. С целью оптими-
зации затрат необходимо рассмотреть вопрос координации действий государства и предприя-
тий в решении технико-экологических и финансовых проблем. 

Изложение материала и результаты. Один  из  крупнейших  железорудных  бассейнов  не 
только в Украине, но и за рубежом - Криворожский расположен в системе реки Ингулец и её 
притоков - рек Саксагань и Жёлтая. Месторождения бассейна вытянуты в виде узкой полосы в 
северном и северо-восточном направлении протяжённостью более 100 км и шириною 1-2 км до 
6 км (в районе г. Кривой Рог). Площадь около 300 км². Общие разведанные запасы железных 
руд в Кривбассе превышают 20 млрд т. 

Криворожское месторождение представлено многочисленными залежами природно- бога-
тых гетито-гематито-мартитовых, гетито-гематитовых и мартитовых весьма низкой устойчиво-
сти, неустойчивых и средней устойчивости железных руд. 

В  Кривбассе  преобладает  добыча  руды  открытым  способом.  Однако  объемы  открытых 
горных работ в ближайшие десятилетия будут значительно уменьшены, поскольку карьеры до-
стигнут своей предельной глубины по экономическим и экологическим показателям. 

Поэтому  проблема  перехода  на  добычу  руды  комбинированным  (открыто-подземным)  и 
подземным способом является актуальной. 

В настоящее время очистные работы в подземном Кривбассе в основном ведутся на шахтах 
ПАО «Криворожжелезрудком» («Родина», «Октябрьская»», «Гвардейская», им. Ленина); ПАО 
«ЕВРАЗ  Суха  Балка»  («Юбилейная»  и  им.  Фрунзе);  шахтоуправления  ПАО  «АрселорМиттал 
Кривой Рог» (шахта им.Артема). 

Существующие  высокие  потери  и  разубоживание  руды  обусловлены  ухудшением  горно-
геологических условий разработки при понижении уровня горных работ. Так, на ш. «Родина» 
добычные работы ведутся на горизонте 1315 м с последующим переходом на 1390 м, на кото-
ром сооружается новый горизонт. 

Годовое понижение горных работ на шахтах Кривбасса составляет от 6,2 до 18,1 м/год и в 
среднем по бассейну 14,3 м/год. 

Несмотря на то, что в Криворожском бассейне залежи богатой железной руды прослежи-
ваются до глубины 3,0-3,5 км и более, однако выемка товарной руды на глубине более 1500 м. 
уже требует разработки новых эффективных технологий с применением высокопроизводитель-
ного оборудования. 

Дальнейшее  развития  горно-металлургического  комплекса  Украины  можно  определить, 
как концентрацию предприятий в руках крупных корпораций - потенциальных инвесторов, ко-
торые внедряют производство полного цикла - от добычи и обогащения железорудного сырья 
до производства металлопроката и другой технологичной продукции.  

Этот процесс наглядно виден и в Кривбассе: предприятия групп «Метинвест» и «Приват», 
«ЕВРАЗ» и «АрселорМиттал» владеют подавляющим большинством предприятий подземного 
Кривбасса. Масштабы деятельности этих предприятий дают возможность привлечения значи-
тельных  инвестиций  для  развития  подотрасли  в  условиях  жесткой  конкурентной  борьбы  за 
рынки сбыта железорудной продукции.  

Необходимость привлечения инвестиций в основном связана с тем, что сырьевая база гор-
норудной  отрасли  Украины  по  качественным  показателям  (процентное  содержание  железа, 
вредные  примеси,  физико-механические  свойства  руды  и  вмещающих  пород)  уступает  ряду 
зарубежных предприятий.  

Учитывая,  что  разработка  месторождений  Кривбасса  ведется  уже  более  100  лет,  работы 
проводят на больших глубинах, а поэтому добыча сырой руды и производство товарной желе-

http://sovetvam.ru/wuboetaiwe/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sovetvam.ru/wuboetaiwe/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
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зорудной  продукции,  при  существующих  традиционных  недостаточно  эффективных  техноло-
гиях и оборудовании, требуют значительных энергетических и материальных затрат, для сни-
жения которых необходимо проведение целенаправленной инвестиционной политики.  

Инвестиционные  программы,  обеспечивающие  дальнейшее  развитие  горнорудной  подот-
расли Украины необходимо направлять на внедрение передовых технологий по добыче и пере-
работке железорудного сырья, ввод в эксплуатацию современных технологических комплексов.  

Использование  данных  программ  позволит  горнорудным  предприятиям  эффективно  ис-
пользовать  производственные  мощности,  наращивать  объемы  производства,  повысить  каче-
ство, снизить себестоимость продукции и как следствие, повысить конкурентоспособность же-
лезорудной отрасли Украины.  

Также  следует  отметить  необходимость  широкого  внедрения  инновационных  программ 
для обеспечения снижения вероятности возникновения проблем техногенного характера.   

В настоящее время происходит переориентация направления поставок железорудной про-
дукции предприятий Украины с рынков Европы на рынки Юго-Восточной Азии.  

Это обусловлено ужесточением конкуренции на европейском рынке и ростом потребности 
в  железорудном  сырье  в  странах  Юго-Восточной  Азии.  Согласно  данных  информационных 
агентств в 2013 г. стоит ожидать ускорения роста потребления железной руды в Китае, Японии, 
Турции. 

Как ожидается, потребление железной руды в КНР в нынешнем году поднимется на 5,7%, 
до 1,11 млрд т. В минувшем году потребление выросло на 2,9%.  

В Турции в целом по итогам января-мая нынешнего 2013 г. по сравнению с аналогичным 
периодом минувшего года импорт железной руды повысился на 11,1 %, до 3,35 млн т. В Япо-
нии импорт железной руды в этот период вырос на 2,3 %, достигнув 56,06 млн т. 

Для освоения залежей подземного Кривбасса важно взаимовыгодное сотрудничество госу-
дарства и потенциальных инвесторов. Ведь техническое перевооружение отрасли, необходимое 
для более эффективного освоения месторождений на больших глубинах требует значительных 
финансовых инвестиций.  

Государство должно создать благоприятные условия для инвестирования, что привлечет не 
только отечественных но и зарубежных инвесторов и будет способствовать дальнейшему раз-
витию технологических схем разработки железорудного сырья с применением высокопроизво-
дительной горной техники лучших мировых производителей. 

В горнорудной отрасли накопилось много проблем.  
Многие из них требуют безотлагательного решения:  
темпы модернизации и переоснащения отечественных горнорудных предприятий отстают 

от развитых стран; 
недостаточность информации для обеспечения  техногенной безопасности при проведении 

горных работ; 
структура производства в отрасли несовершенна;  
необходимость снижения удельных затрат энергетических и материальных ресурсов, пре-

вышающих затраты на аналогичных зарубежных предприятиях;  
тарифы и цены отраслей-монополистов  - железнодорожного транспорта, энергетики и га-

зовой промышленности оказывают значительное влияние на экономику горнорудных предпри-
ятий; 

ограничение украинского рынка черных металлов, обусловленное зависимостью от внеш-
него рынка; 

недостаточное влияние государства на формирование внутреннего рынка, в том числе и на 
позиции отраслей-монополистов; 

отсутствие заказов на выполнение фундаментальных научно-изыскательских работ приве-
ло к потере научно-технического персонала, оттоку высококлассных специалистов за рубеж. 

Некоторые из этих проблем уже находятся в стадии решения.  
Так,  Кабинет  Министров  Украины  рассматривает  вопрос  снижения  ставки  по  кредитова-

нию отечественных промышленных предприятий до 5% годовых.  
Механизм - государственные гарантии или компенсация кредитных ставок.  
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Еще одно направление - максимально возможное освобождение всех новых производств от 
обременительных сборов и налогов. Все, что вводится с целью создания рабочих мест, должно 
облагаться налогами минимально.  

Кабинет Министров Украины утвердил концепцию Государственной программы исследо-
вания состояния Криворожского железорудного бассейна на 2013-2016 годы.  

Программой будет предусмотрено проведение комплекса научно-исследовательских и ин-
женерных работ по выявлению подземных полостей, карстовых образований, подземных вод-
ных  потоков  и  зон  подтопления  с  помощью  космо-  и  аэросъемки.  Будет  проведен  также  ряд 
исследований природных и техногенных факторов.  

Для прогноза состояния горных массивов будет разработана система компьютерного моде-
лирования. Будут составлены карты тектонических разломов, подземных полостей, карстовых 
образований, подземных водных потоков и зон подтопления Криворожского бассейна и шести 
районов Кривого Рога. 

Выводы и направление дальнейших исследований. Анализ возможных направлений со-
вершенствования горнорудных предприятий показывает, что повышение эффективности рабо-
ты подземных горнодобывающих предприятий возможно за счет привлечения дополнительного 
финансирования  инновационных  проектов  и  совместной  работы  государственных  органов  с 
владельцами горнорудных предприятий.  

В настоящее время можно рассматривать, выбирать и внедрять наиболее приемлемые спо-
собы  финансирования  инновационных  проектов:    финансирование  проектов  из  собственных 
средств предприятия; 

дополнительная эмиссия ценных бумаг; 
государственная поддержка (совместное финансирование) для реализации инновационных 

и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики (постановление КМУ от  16.06.2010 
г. № 476;) 

получение государственных гарантий привлекаемых для финансирования проектов разви-
тия, имеющих стратегическое значение, в том числе экспортоориентированных отраслей (пос-
тановление КМУ от 30.06.2010 г. № 567) или гарантий коммерческих банков для кредитования; 

организация новых производственных предприятий, оказывающих технологические и дру-
гие  услуги,  с  формированием  уставного  капитала  посредством  венчурных  фондов  с  долевым 
участием потребителя услуг или выдачей других адекватных гарантий потребления услуг; 

удешевление кредитов за счет привлечения средств Стабилизационного фонда  (постанов-
ление КМУ от 16.06.2010 г. №  476); 

получение  льгот  при  государственной  регистрации  инновационных  и  инвестиционных 
проектов технопарков (Закон Украины от 12.01.2006 г. № 3333); 

финансирование через механизмы «зеленых инвестиций» (Киотский протокол); 
использование средств, получаемых за счет оптимизации бюджетов горнорудных предпри-

ятий для финансирования инновационных проектов.  
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Формування інноваційного портфелю опираючись на системний фінансовий аналіз становища підприємства, 
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Вступ. Ринкова система господарювання потребує від підприємств постійної уваги і конт-
ролю до таких процесів в їх діяльності як забезпечення необхідного рівня економічної безпеки і 
конкурентоспроможності. 

Постановка завдання. Питанню сутності та значення інноваційного менеджменту як еко-
номічної категорії присвячені праці таких вітчизняних науковців, як М.В. Колісник, І.А. Бланк, 
А.М. Гуржій, Ї.О. Каракай, І.3. Должанський, Т.О. Загорни. 

Підвищення ефективності діяльності підприємства (організації) за своїм значенням є скла-
дним багатоступеневим процесом. Адже від якісної оцінки інвестицій і правильного управління 
інвестиційним портфелем залежить підвищення ефективності виробництва та динаміка прибут-
ків, які потім виллються в позитивні результати діяльності підприємства в цілому. Не дивля-
чись на значний інтерес до проблеми підвищення ефективності інноваційного розвитку підпри-
ємства, багато її аспектів залишаються не повністю розкритими і вимагають свого подальшого 
дослідження.   

Методика досліджень. У сучасних умовах розвитку всіх суб’єктів господарювання це не-
можливо зробити без інновацій, тобто без їх залучення у всі сфери своєї діяльності. Джерелами 
інновацій можуть бути зовнішнє і внутрішнє середовище. В цьому аспекті кожне підприємство 
повинно вибудовувати свою стратегію формування «портфелю інновацій». На рис. 1 представ-
лено формування стратегії підприємства з урахуванням розробки ефективного портфелю інно-
вацій. 

Рис. 1. Стратегія розвитку підприємства 
і основи формування його «портфелю інно-
вацій» 

 

Процедура формування портфе-
лю інновацій на підприємстві є дуже 
складним і відповідальним питан-
ням. Вона потребує зважених рішень 
по багатьом аспектам, починаючи з 
кадрового питання (підбір і навчання 
менеджерів; управління в системі 
кадрового менеджменту підприємст-
ва то-що) і закінчуючи системними 

аналітичними розрахунками по варіантам формування портфелю інновацій щодо очікуваних 
кінцевих результатів, а саме, наприклад, рівнів конкурентоспроможності і економічної безпеки 
підприємства. При цьому фінансова служба підприємства повинна чітко обґрунтувати розмір і 
джерела фінансування інновацій (зовнішніх і внутрішніх), а маркетингова служба дослідити 
ринок інновацій і запропонувати вищому менеджменту підприємства від фінансові можливості 
ефективний варіант зовнішнього залучення інновацій. 

Портфель інновацій, по аналогії з портфелем кредитів, представляє собою сукупність пози-
кових коштів, виданих позичальникам у тимчасове користування на умовах своєчасного повер-
нення всієї суми та виплаті відсотків. 

На рис. 2 представлено основи обґрунтування портфелю інновацій на підприємстві. 
На наш погляд, потрібно розрізняти і визначати три види портфеля інновацій: еталонний, 

плановий (можливий), фактичний. 
Еталонний портфель інновацій (ЕПІ), характеризує той обсяг і структуру інновацій, які фо-

рмуються на оптимальних засадах як з боку існуючих в суспільній базі даних інновацій, так і з 
боку фінансових можливостей щодо їх залучення в сферу виробництва і формування необхід-
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них рівнів його конкурентоспроможності і економічної безпеки. Тобто ЕПІ це оптимум, що до-
сягається від реального існуючого стану виробництва на підприємстві. 

Плановий портфель інновацій підприємства визначається на таких же засадах і будь який 
плановий показник підприємства і він обмежується тими чинниками, які склалися на новий 
момент часу. 

Фактичний портфель інновацій підприємства це такий обсяг і структура інновацій, які реа-
льно були отримані на підприємстві на новий момент часу.  

Рис. 2. Основи обґрунтування портфелю інно-
вацій на підприємстві. 

 

Наявність таких трьох видів портфелів 
інновацій дозволяє розрахувати ряд важ-
ливих показників, що характеризують реа-
лізацію потенціалу і ефективності процесу 
формування портфелю інновацій. 

Реалізація потенціалу процесу форму-
вання портфелю інновацій визначається 
через показники фактичного і планового 
досягнення еталону 
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де П(ф.д.ет) - показник фактичного досягнення рівня еталонного портфелю інновацій на підп-
риємстві; П(ФПфін) - показник фактичного портфелю інновацій на підприємстві; П(ЕтПін) - 
показник еталонного портфелю інновацій на підприємстві. 

)(

)(
)..(

ЕтПінП

ПлПінП
етдплП  ,      (2) 

де П(пл.д.ет) - показник планового досягнення рівня еталонного портфелю інновацій на підп-
риємстві; 

П(ПлПфін) - показник планового портфелю інновацій на підприємстві. 
Важливим, з нашої точки зору, є з’ясування змістовних відмінностей між такими поняття-

ми як інноваційний менеджмент, менеджмент інновацій і менеджмент інноваційного розвитку. 
Зміст категорії «менеджмент» з часом все більше розширюється і змінюється, і на сьогодні тра-
ктується з таких позицій (рис. 3).     

Різновиди ж менеджменту підприємс-
тва представлено на рис. 4. 

Вважаємо, що інноваційний менедж-
мент (рис. 4) і менеджмент інновацій, за 
своєю сутністю є різні поняття і між ними 
неправильно ставити знак рівності. «Інно-
ваційний менеджмент» - це комплексна 

система управління інвестиціями, що вкладаються власниками в розвиток всіх видів інновацій. 
Вона включає побудову організаційних 
структур, вибір напрямів інновацій, опти-
мізацію інвестицій, різні аспекти управ-
ління персоналом [3]. 

Якщо інноваційний менеджмент ха-
рактеризує в своїй основі елементи інно-
вацій саме в системі управління підпри-
ємством, то поняття «менеджмент іннова-
цій» характеризує безпосередньо управ-

ління інноваціями в повному розумінні сутності категорії «інновація» (в межах підприємства це 
менеджмент інновацій на підприємстві) (рис. 5). 

Із поняття «менеджмент інновацій» витікає така важлива для підприємства категорія як 
«менеджмент інноваційного розвитку» (для підприємства це менеджмент інноваційного розви-
тку підприємства - МІРП). 
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Рис. 3. Основні сучасні трактування категорії «Менеджмент» 
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Рис. 4. Різновиди менеджменту підприємства 
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Рис. 5. Характерні риси відмінностей між по-
няттями «інноваційний менеджмент» і «менеджме-
нту інновацій» 

 

Менеджмент інноваційного розвитку 
підприємства це поняття, яке характери-
зує процес інноваційної діяльності на під-
приємстві і пов’язане з управлінням інте-
лектуальним капіталом підприємства.  

Менеджмент інноваційного розвитку 
відображає в собі категорію «розвиток 

підприємства» як діалектичний процес, а в категорії «інноваційний розвиток підприємства» - 
безпосередньо інноваційність такого розвитку. У свою чергу категорія «управління інновацій-
ним розвитком підприємства» представляє собою діалектичний процес пізнання і удосконален-
ня сутності понять: «управління», «розвиток підприємства» та «інноваційний розвиток» як ок-
ремих категорій, так і у їх діалектичній єдності. І це є головним.  

Висновки. Отже, розглянуті наукові положення і рекомендації дозволяють по іншому і 
більш глибоко за своєю сутністю підходити до таких процесів на підприємстві як: інноваційний 
менеджмент і менеджмент інновацій та менеджмент інноваційного розвитку підприємства. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ КРИВБАСУ 
 

Проаналізовано основні показники, що характеризують результативність виробничо-господарської діяльності 
гірничо-збагачувальних комбінатів протягом 2008-2012 років. Визначено високу ступінь залежності функціонування 
підприємств від ринкових факторів. Акцентовано увагу на необхідності підвищення рівня інноваційності вироб-
ництва для підвищення результативності діяльності у довгостроковому періоді. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Зменшення обсягів 
виробництва залізорудної продукції (ЗРП) вітчизняними гірничо-збагачувальними комбінатами 
(ГЗК) у натуральному вимірі протягом останніх років, зниження її якісних показників, втрата 
традиційних ринків збуту, зменшення валютних надходжень до бюджету держави, зниження 
рівня конкурентоспроможності підприємств унаслідок ускладнення гірничо-геологічних умов 
видобутку залізних руд зумовлюють виключну увагу до дослідження результативності діяльно-
сті ГЗК з урахуванням тенденцій розвитку ринку ЗРП. 

Аналіз досліджень і публікацій. Фундаментальним аспектам результативності присвячені 
праці багатьох видатних вчених, але особливо слід виділити роботи Д. Деса, П. Друкера, 
Г. Кокінза, К. Куросави, Дж. К. Лафта, М. Маєра, П. Нівена, О. Нільс-Горана, О. Олексюка, 
Т. Пітерса, Д. Скотт Сінка, С. Ейлона. Систематизація наукових підходів дозволяє визначити 
економічну сутність цієї категорії як комплексний результат функціонування системи, а також 
накопичений потенціал подальшого розвитку, що свідчить про її багатокритеріальний характер. 

Постановка завдання. Специфіка діяльності підприємств різних галузей народного госпо-
дарства вимагає диференційованого підходу до ідентифікації ключових критеріїв результатив-
ності їхньої діяльності. Вагомий внесок у дослідження результативності діяльності ГЗК внесли 
Л.М. Варава, В.В. Буханець, В.Я. Нусінов, А.М. Турило та ін. Передумовами вдосконалення 
теоретичного базису та прикладних аспектів досліджуваної проблематики є постійний моніто-
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ринг показників виробничо-господарської діяльності підприємств та формування на цій підста-
ві комплексної системи інформаційно-аналітичного забезпечення. З огляду на вищезазначене, 
метою статті є ретроспективний аналіз та діагностика поточного рівня результативності ГЗК 
для визначення пріоритетних напрямів їх розвитку. 

Викладення матеріалу та результати. Згідно з традиційним підходом, основи якого за-
кладені Д. Скотт Сінком [1], до критеріїв результативності на сьогоднішній день відносять на-
ступні: дієвість (effectiveness) - ступінь досягнення системою поставлених перед нею цілей; 
економічність (efficiency) - здатність раціонально використовувати обмежені ресурси в часі; 
якість (quality) - ступінь відповідності системи вимогам, специфікаціям, включаючи критерій 
своєчасності; прибутковість (profitability) - рівень прибутковості господарської діяльності підп-
риємства; продуктивність (productivity) - співвідношення кількості продукції системи і кількос-
ті витрат на випуск відповідної продукції; якість трудового життя (quality of work life) - психо-
логічна реакція працівників на умови праці в організації; інноваційність (innovation) - рівень 
використання підприємством новітніх досягнень науки. А. Тищенко, Н. Кизим, Я. Догадайло 
[2] до цього переліку додали критерій становища підприємства на ринку, який характеризує 
здатність займати необхідне місце серед конкурентів. 

Варто відзначити, що експортоорієнтований характер діяльності гірничо-збагачувальних 
комбінатів зумовлює виключну увагу до оцінювання кон’юнктури ринку залізорудної про-
дукції як передумови нарощування результативності їхньої діяльності та до діагностики сучас-
ного положення підприємств на ринку як критерію результативності. Незважаючи на високі 
рейтингові позиції України по запасах залізних руд, вона займає лише шосте місце за обсягами 
видобутку, виробляючи близько 3% світового обсягу ЗРП. Загальновідомо, що на кон’юнктуру 
ринку ЗРП впливають обсяги виробництва чавуну та сталі. Світове виробництво ЗРП протягом 
останніх років має висхідну тенденцію, що свідчить не лише про відновлення попиту та пропо-
зиції після кризових явищ 2008-2009 рр., але й про загальний розвиток ринку. 

Дефіцит ЗРП на фоні підвищення металургійного попиту сприяв зростанню цінових пара-
метрів продукції, що знайшло відображення в стрімкому нарощуванні обсягів реалізації в гро-
шовому вимірі вітчизняними ГЗК (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка обсягів реалізації продукції ГЗК Кривбасу у 2008-2012 рр. 

 
Протягом 2010-2011 рр. темпи приросту обсягів реалізації ЗРП досягли максимальних зна-

чень за досліджуваний період. Натомість, у 2012 р. темп приросту на всіх комбінатах мав 
від’ємне значення при збереженні позитивної тенденції зростання попиту. Зазначене пов’язане 
з реакцією провідних виробників ЗРП на вплив факторів ринкового середовища. Так, у 2010-
2011 рр. провідні компанії світу (Rio Tinto, BHP Billiton Ltd, Vale, Kumba, Fortescue Metals 
Group Ltd, Gindalbie Metals, Brockman Resources, Aquila Resources) започаткували реалізацію 
інвестиційних проектів, спрямованих на нарощування виробничих потужностей. У 2011 р. 
компанії «Великої трійки» (Rio Tinto, BHP Billiton, Vale) інвестували у розширення гірничови-
добувних потужностей більше 10 млрд. дол. США. Усунення дефіциту на ринку ЗРП у 2012 р. 
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не лише уповільнило темпи зростання її цінових параметрів, а й сприяло їх зменшенню. Відтак, 
за останні три роки прослідковуються дві протилежні тенденції: 

зростання обсягів реалізації у грошовому вимірі на фоні зменшення обсягів реалізації у 
натуральному вимірі протягом 2010-2011 рр.; 

нарощування обсягів реалізації у натуральному вимірі при зменшенні обсягів реалізації у 
грошовому вимірі (ПАТ «Інгулецький ГЗК» - на 31 %; ВАТ «Південний ГЗК» - на 23 %; 
ПАТ «Північний ГЗК» - на 22 %; ПАТ «Центральний ГЗК» - 24 %) протягом 2012 р. порівняно 
з попереднім роком. 

У цілому, за досліджуваний період (2008-2012 рр.) сумарне зменшення обсягів реалізації 
ЗРП у натуральному вимірі склало 17,6 %. Це вимагає обґрунтування пріоритетних заходів збе-
реження ринкової частки вітчизняних виробників ЗРП, що має тенденцію до скорочення з 5,3% 
у 2002 р. до 3 % у 2012 р. За результатами досліджень Н.І. Рябикіної та О.Г. Рябикіної [3] вста-
новлено, що подальше нарощування обсягів виробництва вітчизняними ГЗК стримується тех-
ніко-технологічним рівнем виробництва. Функціонування вітчизняних комбінатів в умовах 
зростання індустріального попиту на ЗРП відбувається на фоні використання традиційних тех-
нологій видобутку та збагачення залізних руд; невисокої частки технічних елементів у струк-
турі основних засобів підприємств, низького рівня коефіцієнта їх придатності; нераціональної 
структури капітальних інвестицій, у складі яких переважають вкладення у будівництво об’єктів 
на фоні критично низької частки витрат на оновлення технологічних елементів та удосконален-
ня технологічного рівня виробництва. Для вітчизняних комбінатів характерний високий се-
редній термін експлуатації технологічного устаткування, невідповідність рівня прогресивності 
основних засобів сучасним вимогам. 

Ключовим критерієм результативності традиційно вважається прибутковість, передумова-
ми позитивної динаміки якої є зростання продуктивності. У загальному розумінні продук-
тивність підприємства може трактуватися як відношення ринкової вартості виходів до ринкової 
вартості входів: виходи представляють результати; входи – ресурси, використані для отримання 
цих результатів. Найбільш комплексним показником для оцінювання продуктивності ГЗК, на 
нашу думку, є капіталовіддача, що характеризує обсяг чистого доходу, який припадає на 1 грн. 
капіталу (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка капіталовіддачі ГЗК Кривбасу у 2008–2012 рр. 

Динаміка капіталовіддачі корелює з тенденціями ринку ЗРП, що ще раз доводить про 
значний вплив зовнішнього середовища на результативність діяльності ГЗК. Так, максимальні 
значення показника характерні для 2011 р. Темпи зниження капіталовіддачі у 2012 р.становлять 
в середньому 30%, внаслідок чого на 1 грн. вкладеного капіталу припадало лише 0,5 грн. ре-
алізованої продукції. Деталізація  причин низького рівня капіталовіддачі свідчить, що вона 
пов’язана з нераціональним розміщенням капіталу в активах підприємств. Так, частка активної 
частини основних засобів на вітчизняних комбінатах на кінець досліджуваного періоду коли-
вається на рівні 13-22%, що не відповідає капіталомісткому характеру виробництва в галузі. 
Більшість капіталу акумульована у дебіторській заборгованості, що продукує невиправдано 
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високе зростання частки оборотного капіталу та сприяє зниженню коефіцієнта його оборот-
ності. Нераціональність структури активів ГЗК підтверджується занадто високими значеннями 
коефіцієнта критичної ліквідності, що перевищують нормативні показники та вимагають ро-
зроблення ефективних заходів стосовно оптимізації структури активів. 

Статистичні дані, згруповані у табл. 1, свідчать, що найнижчі показники витрат на 1 грн. 
реалізованої продукції характерні для 2011 р. Поступове уповільнення зростання цін на україн-
ську ЗРП при зростанні собівартості продукції сприяло збільшенню цих витрат на 30-60% на 
різних комбінатах у 2012 р. порівняно з попереднім роком. Ці тенденції, поряд з нарощуванням 
обсягів реалізації в грошовому вимірі, сприяли стрімкому нарощуванню прибутку від реалізації 
продукції у 2011 р. Зменшення обсягів реалізації та зростання витрат позначилися на змен-
шенні цього показника у 2012 р., що вимагає підвищеної уваги до оптимізації операційних вит-
рат з огляду на прогнозоване уповільнення зростання цінових параметрів ЗРП. Вирішення цьо-
го питання ускладнюється постійним збільшенням глибини кар’єрів по мірі переробки запасів 
руди та зростанням витрат на її видобуток. 

Оцінювання результативності діяльності комбінатів за показниками рентабельності вироб-
ництва та реалізації корелює із зазначеними тенденціями. Відновлення докризових показників 
протягом 2010-2011 рр. змінюється негативною тенденцію до їх скорочення. Відповідно, рен-
табельність реалізації вітчизняних ГЗК на кінець 2012 р. поступається аналогічному показнику 
провідних світових виробників ЗРП. 

 

Таблиця 1 
Показники результативності діяльності ГЗК у 2008-2012 рр.  

Комбінат 
Роки Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, грн./грн 
Прибуток від реалізації продукції, 

млн грн. 
ПАТ «Інгулецький ГЗК" 0,32 0,57 0,42 0,28 0,43 4391 2228 5191 10421 5687 
ВАТ «Південний ГЗК» 0,47 0,94 0,50 0,42 0,64 2434 123 2874 6201 2950 
ПАТ «Північний ГЗК» 0,60 0,68 0,50 0,42 0,55 4213 1896 4955 8451 5182 
ПАТ «Центральний ГЗК» 0,61 0,77 0,55 0,45 0,72 1801 523 2008 3530 1346 
Рентабельність виробництва, % Рентабельність реалізації, % 
ПАТ «Інгулецький ГЗК" 55 23 46 64 30 68 51 58 72 57 
ВАТ «Південний ГЗК» 45 2 40 44 18 53 6 50 58 36 
ПАТ «Північний ГЗК» 49 11 25 48 28 40 32 50 58 45 
ПАТ «Центральний ГЗК» 44 8 30 43 22 39 23 45 55 28 

 
Підвищення результативності діяльності вітчизняних ГЗК стримується також низькою 

якістю ЗРП. На сьогодні на світовому ринку конкурентоспроможною є продукція з вмістом 
заліза 67-68 % та кремнезему до 4-5 %. Мінерально-сировинна база вітчизняних підприємств 
значно поступається зарубіжним компаніям. Вміст заліза у вітчизняній руді складає в середнь-
ому 30 %, що нижче середньосвітового рівня (51 %). Цей факт суттєво підвищує витрати на 
збагачення залізних руд. Позиціонування провідних виробників ЗРП за показниками якості 
наочно відображено на рис. 3. 
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Рис. 3. Якісні параметри залізорудної продукції повідних виробників [4, с. 235] 
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За двома визначальними критеріями якості ЗРП (вміст заліза та вміст кремнезему) вітчиз-
няні підприємства є аутсайдерами. Причиною цього є не лише стан мінерально-сировинної ба-
зи, а й низький техніко-технологічний рівень виробництва. 

Необхідно відзначити, що критерії, які характеризують результативність діяльності 
підприємства, діляться на кількісні та якісні. Під кількісними розуміють критерії, які можуть 
бути повністю виміряні абсолютними або відносними показниками (прибутковість, продук-
тивність, економічність, дієвість, положення на ринку). Під якісними критеріями розуміють 
характеристики діяльності підприємства, які не можуть бути комплексно та несуперечливо 
описані за допомогою абсолютних або відносних показників (інтелектуалізація, інноваційність, 
якість). Однак, саме досягнення якісних показників провокує поліпшення кількісних, а 
відповідно, саме вони повинні розглядатися як засоби забезпечення необхідних кількісних кри-
теріїв як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Так, підвищення результатив-
ності діяльності ГЗК з урахуванням зростання попиту на високоякісну продукцію зумовлює 
виключну увагу до розроблення та реалізації управлінських рішень, спрямованих на підвищен-
ня рівня інноваційності виробництва, оптимізації структури витрат на оновлення активної ча-
стини основних засобів. Періодичні вимірювання критеріїв результативності створюють ін-
формаційний базис для діагностики резервів її підвищення та можливостей для випереджаючо-
го реагування на вплив зовнішніх умов господарювання. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Проведений аналіз дозволяє виокремити 
дві групи факторів, які впливають на результативність діяльності ГЗК. За якісною інтерпрета-
цією їх можна поділити відповідно до ступеня впливу: ті, що залежать від діяльності підприєм-
ства; ті, що знаходяться за межами такого впливу. До першої групи віднесено фактори ринкової 
кон’юнктури та стан мінерально-сировинної бази. До другої групи факторів доцільно віднести 
рівень інноваційності виробництва, що дозволяє нівелювати вплив некерованих факторів за 
рахунок зростання якості продукції, зниження витрат операційної діяльності, нарощування об-
сягів виробництва в натуральному вимірі. 

З огляду на це напрямами подальших досліджень автора є обґрунтування комплексного 
підходу до оцінювання критеріїв результативності діяльності ГЗК, який забезпечить формуван-
ня контрольного масиву поточних даних і зіставлення їх з очікуваними значеннями показників. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРУ ІННОВАЦІЙ  
В КОНТЕКСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Досліджено питання вибору інновацій в залежності від цілей підприємства; запропоновано класифікаційні 
ознаки в системі класифікацій інновацій; розглянуто сутність технологічних інновацій та їх вплив на життєвий цикл 
підприємства.  

 

Проблема і її зв'язок з науковими та практичними задачами. Будь-яка інновація має 
чітку орієнтацію на кінцевий результат. Якщо стає питання здійснення вибору нововведень, 
потрібно чітко уявляти вплив кожного інноваційного заходу на досягнення цілей. Аналіз кла-
сифікацій інновацій дозволяє констатувати неоднозначність наукових підходів у визначенні 
класифікаційних ознак та розглянуті класифікації не дають загального уявлення про вплив 
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інновацій на життєвий цикл взагалі. Крім того, аналіз сутності технологічних інновацій, які 
мають вплив на життєвий цикл підприємства дозволяє виявити неоднозначність наукових під-
ходів щодо визначення змістової характеристики даного поняття (немає чіткого уявлення, що 
відноситься до технологічних інновацій). Все це й обумовлює актуальність наукових робіт що-
до визначення впливу видів інновацій на життєвий цикл підприємства. 

Аналіз досліджень і публікацій. У спеціальній науковій літературі окремі аспекти про-
блем інноваційного розвитку досить глибоко і комплексно досліджувалися рядом вітчизняних 
та зарубіжних авторів, таких як: І. Ансофф, О. Амоша, М. Денисенко, Н. Краснокутська та інші. 
Питання технологічного розвитку відображенні в працях відомих українських та російських 
економістів, як: Ю. Бажал, В. Геєць, С. Глазьєв, С. Єрохін, Л. Федулова. Серйозну базу для до-
слідження проблем розвитку представляють концепції життєвого циклу соціально-економічних 
систем, що представлені в роботах  Й. Адизіса, О. Лавізіної, А. Оборської, А. Пушкар, О. Раєв-
невої та інших. 

Проте багато аспектів ефективного управління життєвим циклом підприємства є ще мало 
розробленими, до того ж механізм впливу інновацій на життєвий цикл недостатньо дослідже-
ний і ускладнюється постійними змінами у ринковому середовищі. 

Постановка завдання. Розвиток  організації на будь-якому етапі її життєвого циклу є про-
цес адаптації до умов зовнішнього середовища. Керівник повинен знати про закон циклічного 
розвитку організації і приймати рішення відповідно до особливостей того етапу, на якому 
знаходиться організація. Питання вибору інновацій відіграє особливу роль у досягненні ефек-
тивного розвитку підприємства. Тому метою статті є дослідження теоретичних засад вибору 
інновацій та визначення змісту та структури технологічних інновацій. 

Викладення матеріалу та результати. Аналіз концепцій життєвого циклу підприємства 
[3;4;7;11;12;16;17] показав, що кожний етап його розвитку характеризується особливостями, що 
зумовлюють формування конкретних цілей, згідно яких організація поступово реалізує свою 
місію. Зберегти досягнутий рівень розвитку в умовах конкуренції та постійних змінах в ринко-
вому середовищі - задача досить складна. На кожному етапі потрібно здійснювати постійний 
аналіз зовнішнього середовища, порівнювати з виробничими можливостями і, відповідно, пос-
тійно корегувати цілі підприємства. Досягнення рівноваги промислових підприємств - того об-
сягу виробництва, коли прибуток стає максимальним, - прямий шлях до переходу у нову якість. 
Як правило, будь-яке промислове підприємство визначає свою діяльність на основі зростаючої 
частини кривої життєвого циклу, коли продаж продукції забезпечує підприємству стабільний 
прибуток, і за допомогою ефективного маркетингу досягається збереження такого становища. 
Стійкий розвиток підприємств залежить від своєчасного впровадження нововведень, саме у той 
період часу, коли досягається максимальний економічний ефект від її реалізації. 

Аналіз розглянутих визначень поняття інновацій [9; 14; 19] дозволяють зробити деякі зага-
льні висновки щодо її сутності: 

інновації впливають на структурний зміст, зв'язок і взаємодію окремих елементів, а також 
техніко-економічні параметри; 

будь-яка інновація має чітку орієнтацію на кінцевий результат. Кінцевим результатом 
впровадження інновацій можуть бути нові види продукції, організаційні форми, технології то-
що, які призводять до підвищення ефективності функціонування підприємства. В той же час, до 
неодмінних властивостей інновацій відносяться: новизна споживчих властивостей, виробнича 
придатність, здатність приносити прибуток виробникові [19];  

загальним є визнання інновацій комплексним процессом;  
кожна інновація повинна забезпечувати визначений технічний, економічний, екологічний і 

соціальний ефект в окремості або їх комбінації;  
інноваційна діяльність в сучасних умовах несе стратегічний відтінок, будучи фактором до-

сягнення конкурентних переваг і подальшого зростання;  
інновація з'являється, з одного боку, в результаті подолання протиріч між наукою і вироб-

ництвом, суспільними потребами і можливостями виробництва; між підприємством і його кон-
курентами, а, з іншого боку, як результат причинно-наслідкових зв'язків старіння (зносу) і про-
цесу відтворення [14]. 

Отже, інновації завжди орієнтуються на досягнення майбутніх результатів і управління 
ними потребують певних інструментів.  
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Проблема вибору інновацій повинна вирішуватися з урахуванням характеру ринку, аналізу 
існуючих інноваційних альтернатив, визначення виробничої потужності підприємства і його 
економічними характеристиками.  

У науковій літературі класифікації інновацій [14;18] найбільш поширена класифікація за 
сферою застосування, де виділяються: 

технічні, що з'являються у виробництві продуктів з новими або поліпшеними властивостя-
ми; 

технологічні, що виникають при застосуванні поліпшених, досконаліших способів вигото-
влення продукції; 

організаційно-управлінські, що пов'язані з процесами оптимальної організації виробництва, 
транспорту, збуту і постачання; 

інформаційні, що вирішують задачі організації раціональних інформаційних потоків у сфе-
рі науково-технічної і інноваційної діяльності, підвищення достовірності і оперативності отри-
мання інформації; 

соціальні, що направлені на поліпшення умов праці, рішення проблем охорони здоров'я, 
утворення, культури. 

Проте, зазначені та розглянуті інші класифікації, наприклад, такі, де виділено дванадцять 
основних ознак класифікації [14], не дають загального уявлення про вплив інновацій на життє-
вий цикл взагалі. На наш погляд, будь-яка інновація впливає на життєвий цикл підприємства і 
продовжує лінію життя на будь-який зазначений період. При цьому потрібно розрізняти безпо-
середній та опосередкований вплив інновацій на життєвий цикл. Інновації безпосереднього 
впливу на життєвий цикл підприємства формуються у сферах, прямо пов’язаних з отриманням 
економічного ефекту, а інновації опосередкованого впливу на життєвий цикл підприємства фо-
рмуються у сферах, в яких не передбачається отримання економічного ефекту, але спостеріга-
ється вплив на його рівень. За першим видом інновацій пропонується розглядати технологічні, 
технічні інновації; за другим видом інновацій запропоновано розглядати організаційно-
управлінські, інформаційні, соціальні, юридичні інновації. У роботі [14] представлено характе-
ристики зазначених інновацій. 

Тому запропоновано доповнити класифікаційні ознаки в системі класифікацій інновацій 
характером впливу інновацій на життєвий цикл підприємств (табл. 1). Даний підхід дозволить 
обґрунтовувати вибір інновацій при прийнятті управлінських рішень.  

Особливу роль в управлінні життєвим циклом підприємств відіграють технологічні іннова-
ції. Даний вид інновацій, з точки зору І. Долиної [10], дозволяє забезпечити сталий розвиток і 
входження на рівних до світового співтовариства цивілізованих країн.  

Під технологічними інноваціями розуміють діяльність підприємства, пов'язану з розробкою 
та упровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно вдосконалених продуктів 
(продуктові інновації) і процесів (процесові інновації). Під процесовими інноваціями розумі-
ють упровадження нових чи значно вдосконалених методів виробництва. До даних методів мо-
жуть належати зміни технологічного устаткування або організації виробництва, а також як те, 
так і інше водночас. 
 

Таблиця 1 
Фрагмент класифікації інновацій з урахуванням їх впливу на життєвий цикл підприємства 

 

Класифікаційна ознака Групи інновацій Види інновацій 

Характер впливу на жит-
тєвий цикл 

Безпосередній вплив інновацій на життєвий 
цикл 

Технологічні, технічні 

Опосередкований вплив інновацій на життє-
вий цикл 

Організаційно-управлінські, інфо-
рмаційні, соціальні, юридичні 

 

Ці методи можуть бути націлені на виробництво нових чи вдосконалених  видів продукції, 
які не можуть бути вироблені при використанні традиційних заводських установок або методів 
виробництва, чи на підвищення ефективності виробництва традиційних видів продукції. Кри-
терієм віднесення до інновації процесу є упровадження машин і устаткування, які вдоскона-
люють виробничі методи [2].  

Чимало дослідників [8-10] під технологічними інноваціями розуміють нові технології ви-
робництва традиційних, удосконалених чи принципово нових продуктів, упровадження інфор-
маційних систем, нових джерел енергії.  
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Деякі автори класифікації інновацій взагалі не виділяють технологічні інновації, а розріз-
няють технічні інновації до яких відносять нові продукти, технології їх виготовлення, нове об-
ладнання тощо. Натомість, російські науковці дане поняття характеризують як втілення нового 
технічного рішення в продукті, що реалізується на ринку, або в процесі, що використовується у 
виробництві.  

Отже, аналіз сутності технологічних інновацій дозволяє виявити неоднозначність наукових 
підходів щодо визначення змістової характеристики даного поняття, немає чіткого уявлення що 
відноситься до технологічних інновацій. Хоча, Н. Краснокутська в роботі [14] до технологічних 
інновацій відносить технологічний процес, матеріали, ноу-хау, кваліфікацію і досвід робочої 
сили тощо, даний перелік нововведень незавершений, тому що з розвитком науково-технічного 
прогресу змінюються технології, інформаційне, програмне забезпечення, яке не може існувати 
окремо від технічного середовища.  

Необхідно доповнити класифікацію, що представлена в роботі [14 с. 168] нововведеннями 
до яких відноситься: створення та придбання устаткування (обладнання), що змінює технологі-
чні процеси у виробничій діяльності (рис. 1), при цьому потрібно розрізняти види обладнання 
які відносяться до технічної інновації.  
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Рис. 1. Удосконалена класифікація сфери інноваційних процесів на підприємстві 

 

Таке доповнення обумовлено аналізом розвитку технологічних укладів [6;8;13;20], зміни 
яких відбуваються під впливом науково-технічного прогресу і супроводжується зміною засобів 
виробництва, модернізацією та оновленням устаткування. Зміна технологічних укладів прин-
ципово змінює форми поєднання засобів праці, предметів праці і робочої сили в процесі вироб-
ництва. Широке впровадження таких інновацій забезпечує економію ресурсів, підвищення ефе-
ктивності виробництва, формування та задоволення нових потреб у суспільстві [16].  

Впровадження технологічних інновацій потребує особливих підходів в управлінні. Кожне 
технологічне обладнання має не тільки свій фізичний термін експлуатації, але й моральний 
знос, зумовлений розвитком науково-технічного прогресу. У результаті цього процесу вони з 
часом втрачають свою споживчу вартість. Моральний знос, або моральне старіння є процесом 
знецінення основних фондів. Сутність морального зносу полягає в тому, що деякі основні фон-
ди, фізично ще придатні для виробничої діяльності, можуть стати в конкретних умовах неви-
гідними для подальшого їх використання унаслідок наявності більш досконалих і економічно 
ефективних основних фондів або фондів, що забезпечують комфортніші і безпечніші умови 
праці. Тому моральний знос може впливати на скорочення терміну експлуатації основних 
фондів, а також стимулювати їх заміну до настання терміну фізичного зносу.  

Питання про міру впливу морального зносу, що настав, на доцільність подальшої експлуа-

тації на підприємстві і використання застарілого, з цієї точки зору, устаткування вирішується 

економічними розрахунками. У цьому випадку розрахунки визначають і конкретизують еконо-
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мічні наслідки дострокової заміни морально застарілих основних виробничих фондів новими з 

метою виявлення фінансової можливості цієї заміни для підприємства в разі передбачуваного 

зростання витрат виробництва. 

Отже, специфіка управління впровадженням технологічних інновацій полягає у тому, що їх 

введення пов’язано з величиною втрат підприємства у зв'язку з достроковою ліквідацією недо-

амортизованого устаткування після t років його експлуатації, і витрат на оплату можливого до-

даткового кредиту.  

Висновки та напрямок подальших досліджень. Розглянуті теоретичні питання вибору 

інновацій та визначення сутності технологічних інновацій дозволять керівникам обґрунтовува-

ти управлінські рішення щодо досягнення стабільного й ефективного розвитку підприємства на 

певних етапах його життєвого циклу. Подальшого дослідження потребує визначення оптима-

льного часу впровадження технологічних інновацій з урахуванням дострокової ліквідації недо-

амортизованого устаткування. 
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ЗАПИТИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ  
У СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Постановка проблеми та її зв'язок із найважливішими науковими та практичними 
завданнями. Розвиток інформаційних технологій (ІТ), їх можливості і доступність, об’єктивно 
зумовили широке застосування ІТ в усіх сферах суспільного та економічного життя. Не став 
осторонь і аудит, в т.ч. фінансовий і державний фінансовий аудит зокрема.  

Фінансовий аудит як система, у своїй процедурно-процесуальній будові, не є таким стан-
дартизованим як бухгалтерський облік, а отже виникають сумніви і відповідно дискусії щодо 
важливості застосування ІТ у фінансовому аудиті. Теоретичним і методологічним положенням 
застосування ІТ у фінансовому аудиті у наукових колах приділяється мало уваги.  

Оскільки ефективне функціонування систем не можливе без наукового обґрунтування то 
завданням науки в даному контексті є розробка теоретичних і методологічних положень 
здійснення фінансового аудиту в середовищі ІТ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань  розвитку аудиту в цілому, 
фінансового аудиту і державного фінансового аудиту, застосуванню ІТ в аудиті присвятили 
свої праці такі видатні вітчизняних науковці: Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш [2]; 
О.А. Петрик, І.Ю. Чумакова, Н.В. Шульга [3]; Ю.М. Крок, О.М. Шинкаренко [4]; І.Д. Голяш 
[6]; В.С. Рудницький, М.Т. Білуха [7]; С.В. Івахненков [5] та ін. Разом з цим проблеми про-
вадження фінансового аудиту у середовищі ІТ не достатньо досліджені. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У даній статті автор, на основі проведе-
ного дослідження сутності фінансового аудиту, його цілей і завдань, факторів які впливають на 
застосування ІТ у фінансовому аудиті, сутності ІТ, визначає зміст ІТ фінансового аудиту, скла-
дові мети застосування ІТ у фінансовому аудиті, які обґрунтовують запити на здійснення 
фінансового аудиту у середовищі ІТ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того щоб з’ясувати запити на здійснення 
фінансового аудиту у середовищі ІТ вважаємо доречним з’ясувати сутність поняття «запит»,  
«фінансовий аудит», «інформаційні технології фінансового аудиту».  

Згідно Великого тлумачного словника сучасної української мови, запит - це потреба в 
чому-небудь, що вимагає задоволення, тема для відповіді під час перевірки [1]. З кібернетичної 
точки зору, запит - це формулювання своєї інформаційної необхідності користувачем деякої 
бази даних [8]. 

Термін «фінансовий аудит», у даний час, має усталене трактування. В загальних рисах — 
це незалежна перевірка фінансових звітів та інформації, що відноситься до них, незалежно від 
прибутковості підприємства, його розміру та форми організації.  

В основу роботи аудитора у фінансовому аудиті покладено фінансову звітність. При її 
аналізі слід брати до уваги вплив різних факторів. Крім того, звітність має суттєві обмеження в 
плані побудови. Статті звітності інколи відображають суми, які самі по собі ні про що не свід-
чать - потрібно їх розшифровувати, а групування статей не завжди відповідає логіці аналізу. До 
того бажано мати додаткову інформацію по підприємствах, яку не завжди можна виділити з 
бухгалтерського обліку. Характер і обсяг цієї інформації часто визначається галуззю оскільки у 
кожній галузі є свої особливості.  

Перелік питань, що розглядаються у фінансовому аудиті, може змінюватись в залежності 
від багатьох факторів, в тому числі від інтересів користувача інформації. Фінансовий аудит за-
галом - складне взаємопов`язане дослідження. При фінансовому аудиті використовують 
вартісні оцінки показників. Фінансовий аудит дозволяє визначити можливості підприємства в 
близькій та віддаленій перспективі. Це дозволяє зробити висновок, що предметом фінансового 
аудиту є рушійна сила господарювання - гроші і вартісні характеристики діяльності.  

Запити на здійснення фінансового аудиту у середовищі ІТ пов’язані з певними чинниками: 
добором, групуванням та вивченням даних про фінансові ресурси підприємства та їх вико-

ристання;  

                                                           

. © Брадул О.М., Бенько М.М., 2013 
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дослідженням питань формування і використання окремих видів фінансових ресурсів;  
оцінкою платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обігу коштів;  
дослідженням залучення і використання довгострокових та короткострокових кредитів;  
з’ясуванням стану розрахунків;  
визначенням суми вивільнених чи додатково залучених коштів по окремих типах і видах. 
Звернімо увагу на думки деяких учених, що становлять інтерес у контексті даного до-

слідження. Мних Є.В., Петрик О.А., Чумакова І.Ю., Шульга Н.В. характеризуючи сутність 
державного фінансового аудиту зазначають, що за своєю сутністю він є новою перспективною 
формою державного фінансового контролю яка полягає у задоволенні потреб суспільства (дер-
жави) стосовно перевірки та аналізу діяльності, фактичного стану справ щодо законного та 
ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, 
правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю державного сектору економіки, а також інших 
суб’єктів господарювання, що отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів та держав-
них фондів або використовують (використовували) державне чи комунальне майно [2, с. 25]. 
Відмінними рисами державного фінансового аудиту є системність і всеосяжність з точки зору 
охоплення усіх функцій державного фінансового контролю та виходу на конкретні пропозиції 
щодо підвищення ефективності діяльності підконтрольних об’єктів і моніторингу виконання 
пропозицій і рекомендацій. Поряд з функцією управління він стає продуктивною силою [3, с. 
271]. Таким чином запити на здійснення державного фінансового аудиту  в середовищі ІТ визна-
чаються сутністю самого державного фінансового аудиту, його завданнями. 

Отже, запити на здійснення фінансового аудиту, в т.ч. державного, у середовищі ІТ обумо-
влені багатьма факторами. Виокремлення цих факторів були предметом дослідження багатьох 
вітчизняних науковців. 

Так, М.О. Никонович зазначає, що застосування ІТ необхідне за умов існування будь-якої 
системи, що передбачає використання комп’ютера [2, с. 119]; 

Ю.М. Крок, О.М. Шинкаренко виокремлюють такі фактори як оперативність і більша точ-
ність виконання аудиторських процедур, підвищення рівня організаційного та методичного за-
безпечення перевірки, удосконалення інтелектуалізації фінансового аудиту [4, с. 161]; 

І.Д. Голяш відзначає наукове обґрунтування висновків фінансового аудиту, проникнення ІТ 
у діяльність суб’єктів господарювання [6, с. 221]; 

В.С. Рудницький відмічає бурхливий розвиток самих ІТ [7, с. 93]; 
М.Т. Білуха до факторів застосування ІТ у фінансовому аудиті відносить підвищення нау-

кової достовірності фінансового аудиту та його ефективність у раціональному господарюванні 
[7, с. 99]; 

С.В. Івахненков констатує такий фактор як розташування органу державного фінансового 
аудиту поза межами суб’єкта господарювання, а це призводить до часових, просторових, бюд-
жетних і правових обмежень. Отже застосування ІТ дозволить у певній мірі уникнути цих об-
межень [5]. 

Еволюція розвитку ІТ, технічних засобів і завдань, що розв’язуються на їх основі, має три-
валу історію. Зазначимо, що термін «інформаційна технологія» в економічній літературі не має 
усталеного тлумачення. Окремі науковці тлумачать ІТ як елемент управління, інші як елемент 
інформатизації діяльності (табл. 1).  

Таблиця 1 
Відмінності у визначенні терміна «інформаційна технологія» 

 

Визначення Авторство 
Система методів і способів пошуку, збору, накопичення, зберігання і обробки інфор-
мації на основі застосування обчислювальної техніки  

Ф.Ф. Бутинець,  
С.В. Івахненков 

Комплекс взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вив-
чають методи ефективної організації праці людей зайнятих обробкою та зберіганням 
інформації  

В.Л. Плескач,  
Ю.В. Рогушина,  
Н.П. Кустова  

Поєднання процедур, що реалізують функції збирання, накопичення, зберігання, оброб-
лення і передавання даних  

В.С. Пономаренко, 
О.І. Пушкар 

Сукупність технологічних елементів для збору, зберігання, обробки і передачі актуаль-
ної інформації з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційних си-
стем  

С.В. Мельниченко  
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У фінансовому аудиті на кожній ділянці контрольної роботи предметна технологія перед-
бачає одержання підсумкової інформації стадії підготовки, проведення аудиту та стадії ре-
алізації результатів аудиту (рис. 1).  

Рис. 1. Складові формування пред-
метної технології у фінансовому аудиті 

 
Предметна та інформаційна 

технології справляють взаємний 
вплив одна на одну. Наприклад, 
використання комп’ютера у фінан-
совому аудиті викликало  зміни в 
предметній технології, виключив-
ши з обробки значну кількість 

відомостей, які були потрібні за традиційної системи фінансового контролю, а також надало 
принципово нових оперативних можливостей. Предметні технології також впливають на ІТ 
(наповнюють їх специфічним змістом, скеровують їх на відповідні функції).  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідувань у даному напрям-
ку. На наше переконання, найбільш слушним для фінансового аудиту є таке визначення 
терміна «інформаційна технологія»: це - система методів, способів і процедур збору, нагрома-
дження, реєстрації, передавання, обробки, зберігання, пошуку, модифікації, аналізу, захисту, 
видачі необхідної інформації в комп’ютеризованій системі усім заінтересованим підрозділам і 
особам на основі використання технічних та програмних засобів, що забезпечує автоматизоване 
виконання функцій контролюючого працівника (органу).  

З даного визначення випливає, що ІТ забезпечують автоматизацію методу фінансового 
аудиту та інших функцій управління в ІС фінансового аудиту. 

У контексті даного дослідження вважаємо за необхідне складові мети застосування ІТ у 
фінансовому аудиті подати у такому вигляді: 

використання сучасних ІТ спрямовано на зниження трудомісткості процесів використання 
інформаційних ресурсів;  

підвищення надійності та оперативності інформаційних ресурсів;  
ефективна організація діяльності людей;  
вирішення управлінських завдань економічного об’єкта; 
підвищення ефективності фінансового аудиту підвідомчих установ і закладів; 
вирішення управлінських завдань суб’єктів державного фінансового аудиту; 
підвищення ефективності окремих процесів чи комплексу процесів фінансового аудиту. 
Подальші дослідження у даному напрямку полягатимуть у дослідженні можливостей за-

стосовування ІТ у фінансовому аудиті, їх впливу на методику та процедурно-процесуальну бу-
дову фінансового аудиту. 
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СИНЕРГЕТИКА СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КЛАСТЕРУ РЕГІОНУ 

 

Розроблено структурно-логічні моделі формування синергетичного ефекту, за допомогою яких досліджено ін-
вестиційно-інноваційну ефективність підприємств гірничо-металургійного кластеру регіону 

 

Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями. В якості головної задачі, 
яка поставлена Президентом України перед державою є інноваційна модернізація усіх напрям-
ків її діяльності. При цьому найбільш вагоме місце відводиться економіці регіонального рівня. 
Одним із етапів виконання модернізаційних процесів, основаних на інноваційному прориві та 
якісних інтеграційних перетворень, є формування і функціонування регіональних корпоратив-
них структур, об’єднаних у вигляді кластеру стратегією інноваційного розвитку, цілями та кор-
поративною відповідальністю за розвиток території, на якій працюють підприємства. В умовах 
стагнаційних процесів в економіці України на початку 2013 р. гірничо-металургійний кластер 
Дніпропетровського регіону нарощує виробництво продукції, впроваджує інноваційні проекти, 
самостійно бореться з техногенними явищами, використовуючи механізми стратегічного мене-
джменту [1]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню проблем функціонування промислових 
кластерів в останнє десятиріччя приділяється підвищена увага  як за кордоном, так і в українсь-
кому науковому середовищі [2,3]. 

Над науковою проблемою розвитку промислових кластерів працюють вчені Національної 
академії наук України [4], вказуючи на суб’єкт власності (регіональної й муніципальної) та 
економічної діяльності. У такій якості регіон взаємодіє з національними й транснаціональними 
корпораціями, стає учасником конкурентної боротьби на ринках послуг і капіталу [4]. 

Постановка завдання. На сучасному етапі розвитку промислових кластерів регіону, гір-
ничо-металургійний кластер є кластером з високим інвестиційним синергізмом, який виникає 
за рахунок використання запасів сировини, виробничих потужностей, НДДКР і загальної інно-
ваційної бази розвитку виробництва, що підвищує конкурентоспроможність регіону в цілому. 
Якщо гірничо-металургійний кластер представити робастними соціально-економічними систе-
мами (публічними акціонерними товариствами Групи «Метінвест», «АрселорМіттал Кривий 
Ріг»), які мають різні мотиваційні ознаки, то системно питання синергетики таких великих сис-
тем в науковій літературі не пророблялось. Тому методологія синергетики функціонування 
кластеру (гірничо-металургійного комплексу) вимагає детального доопрацювання і обґрунту-
вання на основі сучасних методів теорії автоматичного управління та стратегічного менеджме-
нту [5,6] і загальної теорії синергетичної економіки [7]. 

Ця обставина має особливе значення іще і тому, що соціально-економічні системи і управ-
лінські процеси, які виникають в економічних системах регіону, поставили перед сучасною 
управлінською наукою і практикою нові задачі стратегічного управління промисловими клас-
терами на інноваційній основі. Вони пов’язані з ідеєю інноваційної модернізації усіх сторін ді-
яльності українського суспільства, що обумовлює необхідність підвищення ефективності фун-
кціонування кластерів і вимагає розробки методології аналізу їх синергетики. 

Отже, метою статті є розробка концепції підвищення синергії гірничо-металургійного кла-
стеру регіону в процесі його стратегічного розвитку. 

Викладення матеріалу. Ринкові реформи 1990-х років в Україні сприяли формуванню 
складного і важкокерованого процесу ринкових відношень з елементами державного регулю-
вання, що дало змогу гірничо-металургійному кластеру не лише вижити в умовах фінансово-
економічної кризи 2008-2010 рр., але й створити передумови для інноваційного розвитку ряду 
суміжних регіонів. Комплексне вивчення стану, напрямків розвитку гірничо-металургійного 
кластеру (докризового, кризового і післякризового розвитку за період 1996-2012 рр.) дозволив 
виявити й охарактеризувати з позиції синергетичного підходу  важливі тенденції стратегії інно-
ваційного розвитку:  
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інтегральні процеси, які привели до скорочення числа збиткових підприємств; 

гострий дефіцит кваліфікованих кадрів-риночників внаслідок відносно низької заробітної 

плати; падіння престижу інженерно-технічних і робочих спеціальностей; загострення техно-

генних проблем; виробництво продукції з родовищ зі складними текстурно-мініраоргістичними 

характеристиками; 

високі ринкові вимоги споживачів продукції; 
збільшення об’ємів виробництва концентрату, обкотишiв та падіння виробництва агломе-

рату, аглоруди, чавуну, сталі у післякризовий період розвитку кластеру; 
зростання об’ємів інвестицій підприємствами кластера в охорону здоров’я працівників та 

навколишнього середовища; 

відносно низькі темпи внутрішнього споживання металопродукції галузями економіки Ук-

раїни, скорочення її виробництва і переорієнтування ринків збуту продукції підприємств гірни-

чо-металургійного кластеру регіону на Китай тощо; 

критично морально і фізична зношеність обладнання і технологій видобутку, подрібнення і 

збагачення руд чорних металів; 

інфраструктурні обмеження щодо реалізації інвестиційних проектів збагачення руди мето-

дом магнітно-флотаційного доведення, розширення кар’єрів тощо. 

Серед визначних характеристик розвитку кластеру на основі стратегії інноваційного розви-

тку в першу чергу відмітимо гострий дефіцит кваліфікованих кадрів з ринкової економіки з 

процесно-вартісним мисленням, які б володіли сучасними технологіями інжинірингу, реінжи-

нірингу та фінансової інженерії.  

По-друге, інвестиції в гірничо-металургійний кластер за період 1996-2012 років були не-

значними і не створили умови для інноваційних проривних стратегій розвитку публічних акці-

онерних товариств кластеру [8]. 

Доведено [7], що виникнення синергетичного ефекту стає можливим лише за умови знач-

них інвестицій в реалізацію проектів, які мають синергетичний потенціал, який в свою чергу 

створює проривні інноваційні проекти. При цьому відмітимо, що корпоративна модернізація 

підприємств гірничо-металургійного кластеру та проривні інноваційні технології не можливі 

без розвитку і удосконалення людського капіталу. 

Отже, стратегічний підхід щодо управління соціально-економічними системами кластерів і 

регіону в цілому полягає в становленні і закріпленні самонавчання та самопідтримці розвитку 

його публічних акціонерних товариств. 

Синергетична парадигма управління соціально-економічною системою має поведінковий 

напрямок, що пов’язує її зі створенням нових компетенцій в сфері виробництва інноваційної 

продукції, її збуту на регіональному рівні. 

При цьому стратегічний розвиток соціально-економічних систем кластеру з позиції синер-

гетичного підходу може бути інтерпретовано як рух від одної точки біфуркації до іншої [5]. 

Ефективна реалізація стратегії розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону в сфері 

досягнення позитивного ефекту синергії неможлива без врахування складу організаційного по-

тенціалу. Тому при формуванні змісту стратегії розвитку гірничо-металургійного кластеру ре-

гіону в частині визначення політики, проектів, програм і заходів необхідна постійна корекція з 

точки зору їх віднесення до вказаних вище елементів організаційного потенціалу.  

На рис. 1 наведена модель стратегічного розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону 

з точки зору синергетичного підходу. У загальному вигляді така схема описує динамічний про-

цес розвитку реального сектору економіки України  і дозволяє описати нерівномірні, нелінійні 

системи, які находяться під дією флуктуацій.  

Під флуктуацією будемо розуміти коливання зовнішнього середовища і його вплив на сис-

тему (кластер) і, які бувають локальними (наприклад, на одне підприємство кластеру), або, які 

мають мікроскопічний вплив. 
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Рис. 1. Схема стратегіч-
ного розвитку гірничо-
металургійного кластеру регі-
ону на інноваційній основі 

 

Теорія біфуркацій 
дозволяє розглядати цілу 
родину функцій, які за-
лежать від управлінських 
параметрів і, які можуть 
повільно змінюватись на 
деякій багатообразності 
(фазових траєкторіях). 
Атрактор - концентрація 
енергії, яка накопичуєть-
ся в системі і, яка впли-

ває у вигляді однієї із флуктуацій на елементи системи  і її розвиток [5]. 
Фазовий профіль економічних систем в реальному секторі економіки регіону в процесі уп-

равління його кластерами (в нашому випадку управління гірничо-металургійним кластером) 
постійно змінюється під дією внутрішніх і зовнішніх факторів. Тоді  на мезорівні завданням 
післякризового управління регіоном  і його гірничо-металургійним кластером є забезпечення 
стійкого розвитку регіону, фільтрація негативних наслідків і використання можливостей, які 
надаються малими циклами Кітчина (3-4 роки) [9] для підвищення конкурентоспроможності 
його окремих кластерів. При цьому на всіх рівнях післякризового управління загальною зада-
чею є постійний моніторинг негативних наслідків фінансово-економічної кризи 2008-2010 ро-
ків, вихід на новий рівень інноваційного розвитку. Для цього потрібно виявити крапку біфур-
кації, ліквідувати наслідки кризи  і перейти до післякризового зростання за рахунок активної 
інвестиційної діяльності. Остання буде спонукати співробітників та менеджерів підприємств 
кластеру до інноваційної стратегії розвитку з  врахуванням синергетичного ефекту.  

Гірничо-металургійний кластер з його вертикально-інтегральними підприємствами типу 
Групи «Метінвест» тоді буде забезпечувати технологічні прориви, коли його бізнеси будуть 
створювати нові переваги за рахунок підвищення конкурентоспроможності продукції, розши-
рення об’ємів продаж і завоювання нових секторів ринку. Якщо розглядати український ринок 
конкурентів обкотишiв, сталі і прокату за останні десять років як соціально-економічну систе-
му, що розвивається, то можливо відмітити, що в ній є періодичні коливання валового продук-
ту, занятості населення, цін на продукцію, електроенергію і газ тощо.  

У той же час, коли ціни на продукцію гірничо-металургійного кластера збільшувались, 
прибуток його підприємств мав таку ж тенденцію, при цьому розширювалось виробництво та 
зайнятість населення збільшувалась [8].  

В умовах світової кризи 2008-2010 рр. активність переросла в зону рецесії, ціни на концен-

трат, агломерат і обкотиші почали падати, а сумарна прибутковість підприємств Групи «Метін-

вест» теж зменшилась. У цей період важливим є зменшення собівартості продукції, впрова-

дження досягнень науково-технічного прогресу (інноваційні технології, новітнє обладнання) 

розробка і випуск нової продукцію, яка буде користуватись попитом металургійних заводів.  

В умовах рецесії між підприємствами ГМК кластера виникає конкурентна боротьба за ви-

живання і тоді менеджмент підприємств і його власники консолідують свої сили на стабіліза-

цію і розвиток. І лише при повному розумінні і узгодженій взаємодії топ-менеджерів і трудових 

колективів можливо досягти рішучих досягнень у сфері синергетичного розвитку гірничо-

металургійного кластеру на стратегічному періоді до 2030 р. 

Отже, в соціально-економічних системах гірничо-металургійного кластеру роль стійкого 

граничного циклу повинен взяти на себе управлінський персонал Групи «Метінвест», націле-

ний на досягнення синергетичного ефекту виду: 2+25 [6]. 
Загальна структурно-логічна модель формування синергетичного ефекту (СЕ) в процесі 

управління стратегією розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону, як робастної верти-
кальної структури, буде включати наступні механізми: 

Еволюція 
розробка і реалізація стратегії 
інноваційного розвитку гірничо-
металургійного кластеру регіону: оцінка 
узгодження розвитку гірничо-
металургійного кластеру і економіки 
регіону 

Атрактор 
(корекція стратегії розвитку гірничо-
металургійного кластеру) 

Флуктуація 
(втрата стійкого стратегічного розвитку гірничо-
металургійного кластеру регіону під впливом змін 
зовнішнього і внутрішнього середовища) 

Біфуркація 
(самоменеджмент, саморозвиток гірничо-
металургійного кластеру регіону) 
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де СЕ - синергетичний ефект щодо розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону як сис-
теми, яка сформована в процесі управління інноваційно-інвестиційною діяльністю кластера; 
МСМ - механізми реалізації функцій синергетичного менеджменту кластером; СОІ - механізм 
синергетико-організаційної інтеграції; ВІ - механізм вертикальної інтеграції елементів класте-
ру, який спонукає до появи ефекту масштабу Em; ГІ - механізм горизонтальної інтеграції еле-
ментів системи, який спонукає до появи ефекту мультиплікації Emy; СН - механізм формуван-
ня синергетичного напрямку функціонування системи; СМЦ - формулювання синергетичної 
місії і системи цілей (монетарних, немонетарних і соціальних), які спонукають до появи ефекту 

ak ; CM - механізми синергетичного маркетингу, які спонукають до появи ефекту Екл; СВ - 
механізм синергетичного взаємозв’язку елементів системи; УТЗ - механізм утворення трансак-
ційних зв’язків, який створює появу фазового ефекту Еф; ЦТ - механізм формування цінових 
трансфертів, який дає змогу появи кумулятивного ефекту Еку; ССР - механізм стійкого синер-
гетичного розвитку; СІС - механізм формування синергетико-інноваційної стратегії, який дає 
змогу появи проривних ефектів Епр; РІП - механізм реінжинірингу інноваційних бізнес-
процесів, який сприяє появи кінетичного ефекту Екін; МІМ - механізм реалізацій функцій інве-
стиційного менеджменту; ЗФ - механізм реалізації загальних функцій управління інвестицій-
ною діяльністю; ІС - механізм розробки інвестиційної стратегії; ОС - механізм формування ор-
ганізаційних структур; ІП - механізм створення ефективної інформаційної підсистеми; ПІД - 
механізм планування інвестиційної діяльності; ЕІД - механізм оцінки ефективності інвестицій-
ної діяльності; ЕЗУРК - ефективність загально управлінських рішень щодо кластеру у процесі 
реалізації інвестиційної діяльності; СФ - механізм реалізації спеціальних функцій управління 
інвестиційною діяльністю; РІ - механізм управління процесом реального інвестування, який 
забезпечує ефективність планування і реалізації інвестиційних проектів Еіп; ФІР - механізм уп-
равління формуванням інвестиційних ресурсів, який забезпечує ефективність використання 
джерел фінансування інвестиційної діяльності Евд. 

Для дослідження цієї моделі наведемо технологічний ланцюг гірничо-металургійного клас-
теру підприємств Групи «Метінвест» (рис. 2), який складається із m1, m2, m3, m4 виробництв і 
виробляє 1,…, К - види продукції. На вхід кожної стадії виробництва надходять інвестиції Ін1, 
Ін2, Ін3, Ін4 , вихід системи характеризується ефективністю ІнЕ або показником рентабельності 
підприємств Групи «Метінвест». 

Рис. 2. Технологічний ланцюг ви-
робництва k-видів продукції на підпри-
ємствах Групи «Метінвест» 

 

Синергетичний ефект СЕ 
такого ланцюга будуть створю-
вати наступні механізми: МІСМ, 
СОІ, ВІ,  , СН, СМ, СВ, УТЗ, 
ЦТ, ССР, СІС, РІП, МІМ, ЗФ, ІС, 
ОС, ІП, ПІД, ЕІД, ЕЗУРК, СФ, 
PI, ФІР. У свою чергу наведені 

механізми створюють появу наступних ефектів: масштабу Em; мультиплікації Emy; автокатолі-
зації Еak; кластерізації Екл; фазового Еф; кумулятивного Еку; прориву Епр; кінетичного Екін. 
Крім того механізми РІ та ФІП в свою чергу забезпечують відповідно планування і реалізацію 
інвестиційних проектів Еіп та ефективність використання джерел фінансування інвестиційної 
діяльності Евд. 

У процесі аналізу розробленої моделі - синергізму гірничо-металургійного кластеру з m-
стадіями переробки сировини в продукцію, інвестиційна ефективність технологічно-
інтегрованих систем кластеру, яка складається з n підприємств буде описана залежністю  
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де IE - показник інвестиційної ефективності (у загальному вигляді будемо визначати як показ-
ник рентабельності підприємства ГМК по інвестиційній продукції); ЧD - чистий дохід (виручка 
від реалізації продукції за вирахуванням інвестиційних коштів, затрачених на її виробництво); 
В - затрати, які будемо визначати як об’єм усіх вкладень підприємства за період Тд  за рахунок 
інвестиційних коштів; р - внутрішня норма прибутковості; m - число виробничих циклів (стадій 
виробництва) за період Тд; 

У формулі (2) коефіцієнтом синергізму S будемо називати значення {m(1+p)n}, яке зале-
жить від числа елементів m1,m2,m3,m4  - технологічного ланцюга виробництва продукції. Загаль-
ний сенс сформованого у даному випадку синергетичного ефекту полягає в підсиленні власти-
востей системи у випадку комбінації виробництв у сумісній взаємодії між підприємствами - 
виробниками та постачальниками сировини (концентрату, аглоруди, агломерату (обкотишiв), 
коксу, електроенергії, вугілля та виробництва замінника газу - пиловугільної суміші) для до-
менного виробництва - m2, технологічного ланцюга виробництва сталі - m3, технологічного ла-
нцюга виробництва прокату - m4  (к-видів продукції). 

В процесі функціонування вертикально інтегрованих об’єднань, наприклад, підприємств 
Групи «Метінвест» виникає дія явища внутрішнього системного ефекту, обумовленого дією 
ефекту масштабу Em, що виникає в кластері при збільшенні числа його узгоджено діючих еле-
ментів, що віддзеркалює показник ступені n, який може визвати багатократне збільшення нор-
мативу прибутковості p кластеру. 

Ефективне використання кластером інвестиційних ресурсів і їх повернення буде забезпечу-
ватись при виконанні умови 

S>(1+r)      (3) 
де x1 - акціонери ПАТ, x2 - час, x3 - партнери компанії по сумісним підприємствам Групи «Ме-
тінвест», x4  - кредитори ПАТ, x5 - інформаційне забезпечення, x6 - система корпоративного за-
конодавства ПАТ, xn - інші партнери зовнішнього середовища. 

Y1 - дивіденди акціонерам, Y2  - курсовий дохід акціонерів, Y3 - виплати відсотків по креди-
там, Y4 - k- види продукції, Yn - виплати премій співробітникам. 

ІЕ – інвестиційна ефективність. 
Вираз (1+r) є мультиплікативним множником, який вказує у скільки разів за період Тд  зро-

стає сума інвестиційних коштів при заданій ставці дисконтування r.  
Цей чинник не віддзеркалює при цьому ефективність використання інвестицій, особливо, 

коли мова йде про можливості формування синергетичного ефекту за рахунок виконання інно-
ваційно-інвестиційних проектів, направлених на підвищення якості сировини: концентрату з 
масовою часткою заліза до 68,3%, агломерату, обкотишiв; високоякісного коксу з мінімізацією 
вмісту сірки (з сприятливим хімічним складом мінеральної частини зі стадією сухого гасіння і 
світовим рівнем зольності < 11,0%) [10]. Ось чому ми можемо стверджувати про інвестиційну 
ефективність, яка апріорі повинна бути більше одиниці, лише в тому випадку, коли коефіцієнт 
синергізму, який характеризується збільшенням прибутковості інвестиційних коштів Ін1, Ін2, 
Ін3, Ін4 під дією внутрішнього системного ефекту в процесі функціонування підприємств Групи 
«Метінвест», буде більше простого мультиплікативного множника і, який не залежить від ефе-
ктивності функціонування системи. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Перевагами розробленої методики кіль-
кісної оцінки інвестиційної ефективності гірничо-металургійного кластеру та його інтегрова-
них промислових об’єднань типу Групи «Метінвест», полягає в тому, що вона дозволила: 

врахувати вплив системного ефекту, який визначається не лише внутрішніми параметрами 
системи, але і ефектом масштабу та мультиплікації тощо; 

поетапно проводити аналіз процесу управління синергетичним розвитком гірничо-
металургійного кластеру, при виконанні його менеджерами інвестицій в інновації (на прикладі 
підприємств Групи «Метінвест»), що дає можливість виявити резерви формування синергетич-
ного ефекту; 

провести ранжування важелів керування по ступені їх впливу на формування синергетич-
ного ефекту; 
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довести, що керувати процесом формування синергетичного ефекту на підприємствах гірничо-
металургійного кластеру регіону в період виконання інвестицій в інновації можливо за рахунок ва-
желів: операційного, маркетингового, екологічного, технологічного та організаційного; 

довести, що максимізація прибутковості, а отже, і стрибок ефективності гірничо-
металургійного кластеру регіону у післякризовий період можливий лише при інвестуванні і 
освоєнні проривних інновацій в процесі реалізації стратегічної інноваційної політики, розроб-
леної на парадигмах синергетичного розвитку підприємств Групи «Метінвест». 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

У статті конкретизовано економіко-правовий зміст оренди як об’єкту обліку, уточнено сутність орендних опе-
рацій; досліджено методичні основи обліку орендних операцій, розроблено рекомендації щодо удосконалення мето-
дики синтетичного та аналітичного обліку необоротних активів в оренді, розрахунків, доходів та витрат з оренди. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. На сучасному етапі роз-
витку економіки, ускладненому кризовими явищами, перед багатьма українськими підприємствами 
стоїть проблема пошуку та залучення коштів для розширення виробництва, придбання сучасного 
обладнання, впровадження новітніх технологій. В ситуації, коли підприємствам складно задоволь-
нити потреби у доступних кредитних ресурсах за допомогою банківської системи, оренда є одним 
із найбільш доступних та ефективних засобів оновлення засобів виробництва. 

Недостатня дослідженість економко-правового змісту орендних операцій, недосконалість 
чинного законодавства, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку призвели до існування 
значної кількості питань теоретичного та методичного характеру, що потребують подальшого 
опрацювання. Це обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоре-
тичних, методичних та організаційних аспектів обліку орендних операцій зробили вітчизняні 
вчені: О. Байдик, О.В. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бондар, О.М. Брадул, Л.М. Братчук, О.В. 
Габрук, С.Ф. Голов, Л.Л. Горецька, А.П. Гринько, М.Я. Дем’яненко, А.Г. Загородній, О.М. Ко-
лесникова, С.М. Лайчук, В.Б. Моссаковський, С.В. Мочерний, Л. Пантелийчук, Л.Н. Прилуць-
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кий, Ю. Проценко, О. Риндя, Я.Б. Усенко, Ф. Шамхатов., І.В. Яценко та ряд інших провідних 
вчених.  

Питанням теорії та практики обліку орендних операцій присвячені роботи таких закордон-
них фахівців, як І. Бернар, В.В. Ковальов, Ж.-К., М. Коллі, Р. Метьюс, І. Назарбаєва, М.Х.Б. 
Перера, С.Е. Пивоваров, Ж. Рішар, Сігел Джоел Дж. та ін. 

Проведені ними дослідження проблем теоретичного і практичного характеру вплинули на 
розвиток бухгалтерського обліку орендних операцій. При цьому вітчизняними вченими недо-
статня увага приділяється удосконаленню методики обліку орендних операцій з врахуванням 
національних особливостей економіки і права.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних засад та чинної методики 
обліку орендних операцій, визначення напрямів їх удосконалення. 

Викладення основного матеріалу та результати. Дослідженню методики обліку оренд-
них операцій має передувати коректне як в юридичному, так і в економічному аспектах визна-
чення категорії «оренда».  

Узагальнення теоретичних положень щодо економічної природи оренди, критична оцінка 
існуючих підходів до визначення економічних категорій «найом», «оренда», «лізинг», «прокат» 
«кредит», «продаж у розстрочку» дало змогу здійснити розмежування цих понять, виділити 
оренду у системі майнових відносин як своєрідний вид майнового найму, якому притаманний 
розподіл функцій власності - відокремлення права користування та володіння майном від права 
розпорядження ним. Отже, оренду можна визначити як особливу форму володіння та користу-
вання майном, яке не є власністю користувача.   

Оренда як об’єкт обліку характеризується сукупністю господарських операцій, що відбу-
ваються в межах визначеного часу, а значить являє собою процес. Він починається з моменту 
надання (прийняття) майна, триває протягом строку користування ним, закінчується повернен-
ням або викупом орендованого об’єкту та весь цей час супроводжується періодичними ро-
зрахунками. Оренда є господарським процесом, який включає сукупність орендних операцій, 
що виникають у зв’язку з наданням (прийняттям) у тимчасову експлуатацію необоротних ма-
теріальних та нематеріальних активів.   

В результаті наукового дослідження встановлено, що орендними операціями є господарські 
операції з надання або прийняття у тимчасову експлуатацію об’єктів оренди, розрахунків між 
орендарем та орендодавцем, повернення об’єкта оренди наприкінці її терміну.  

Результати дослідження свідчать про наявність неоднозначних та суперечливих підходів до 
визначення видів оренди та надання їм певних ознак.  

Методологічні основи формування інформації в бухгалтерському обліку про оренду необо-
ротних активів та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 14 «Оренда».  

Згідно П(С)БО 14 «Оренда» [1] оренду слід поділяти на фінансову та операційну відповід-
но до того, якою мірою ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на орендований актив, 
стосуються орендодавця та орендаря. Дослідження змісту термінів «ризики» та «вигоди» від-
повідно до нормативно-правових документів та зіставлення ризиків та вигод, що виникають 
при операційній та фінансовій оренді дозволяє зробити висновок, що в більшості випадків вони 
співпадають незалежно від виду оренди (таблиця 1).  

Крім того, нормами Цивільного кодексу України [2] чітко визначена приналежність зазна-
чених ризиків і вигод: за звичайних умов ризики як невід’ємний елемент права власності нале-
жать орендодавцю, а вигоди від використання орендованого майна - орендарю. Відповідно до 
цього, що з позиції прийняття економічних ризиків та вигод виділення фінансової та операцій-
ної оренди як окремих її видів не є обґрунтованим. 

Таблиця 1  
Можливі ризики та вигоди від орендованого майна 

 

Показники Операційна оренда Фінансова оренда 
Ризики у формі: 

Збитків внаслідок простоювання орендованого обладнання  Так Так 
Збитків внаслідок застосування застарілих технологій Так Так 
Втрати доходів внаслідок зміни економічних умов Так Так 

Економічні вигоди у формі: 
Отримання доходів орендарем від використання орендованого 
майна 

Так Так 

Доход від продажу орендованого майна Ні Ні 
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Згідно з діючою методикою, облік основних засобів, отриманих на умовах фінансової оре-
нди, передбачено вести на рахунку 10 «Основні засоби». На субрахунку 152 «Придбання (виго-
товлення) основних засобів» рахунка 15 «Капітальні інвестиції» обліковують витрати, пов’язані 
з надходженнями до введення об’єкта оренди в експлуатацію [3].  

Одним із основних завдань бухгалтерського обліку фінансової оренди є класифікація та 
розподіл фінансових витрат орендарем. Розв’язання цього завдання залежить від складу міні-
мальних орендних платежів, які потребують спеціальних розрахунків у порядку, встановленому 
П(С)БО 14 «Оренда». Вони складаються з вартості об’єкта оренди, яку нами розглянуто вище, 
та фінансових витрат, що визначаються як різниця між сумою мінімальних орендних платежів і 
вартістю об’єкта фінансової оренди. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами про-
тягом терміну оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зо-
бов’язань на початок звітного періоду. Так, орендар розмежовує вартість об’єкта оренди і роз-
мір фінансових витрат у складі орендної плати.  

У бухгалтерському обліку орендар відображає фінансові витрати по дебету субрахунку 952 «Інші 
фінансові витрати» та кредиту субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками». На субра-
хунку 684 обліковується нарахування відсотків не тільки за використання майна, отриманого в орен-
ду, а й використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит, та інші операції. На на-
шу думку, для обліку зобов’язань фінансових витрат необхідно передбачити окремий аналітичний 
рахунок «Розрахунки з фінансової оренди». Саме він забезпечить деталізацію інформації про зо-
бов’язання з оренди, відображеної за узагальненим субрахунком 684.  

Формування інформації про зобов’язання в орендаря здійснюється на рахунку 53 «Довго-
строкові зобов’язання з оренди» субрахунок 531 «Довгострокові зобов’язання з фінансової оре-
нди». Формування ж поточної кредиторської заборгованості з оренди здійснюється за рахунок 
зменшення його довгострокових зобов’язань. Таке виокремлення зобов’язань є необхідним при 
підготовці інформації для прийняття управлінських рішень та складання звітності. Це дає змогу 
оцінити ступінь гарантії їх погашення і контролювати суми оборотного капіталу підприємств.  

Для обліку зносу необоротних активів призначено рахунок 13 «Знос (амортизація) необо-
ротних активів», по кредиту якого узагальнюється інформація про нараховану амортизацію [3].  

Відповідно до п. 6 П(С)БО 14 «Оренда», витрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансо-
вої оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приз-
водить до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його викорис-
тання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта 
фінансової оренди.  

Отримане в операційну оренду майно орендар обліковує на позабалансовому рахунку 01 
«Орендовані необоротні активи» за інвентарними номерами орендодавця та вартістю, зазначе-
ною в договорі. Оскільки право власності на майно не переходить до орендаря, то відповідно 
він не здійснює і капітальних вкладень. Його облік обмежується відображенням розрахунків з 
орендної плати. 

Орендодавець при передачі об’єкта оренди у фінансову оренду списує його з балансу й 
отримує дохід від здійснення такого виду інвестування капіталу. Так, орендодавець, прийняв-
ши рішення про передачу майна в оренду, згідно з П(С)БО 27 «Необоротні активи, призначені 
для продажу, та діяльність, що припиняється» переводить його зі складу необоротних активів у 
запаси, а саме на субрахунок 286 «Необоротні активи, утримувані для продажу». Передача майна 
в оренду відображається по кредиту субрахунку 286 і дебету субрахунку 943 «Собівартість реалі-
зованих виробничих запасів». На суму довгострокової дебіторської заборгованості з фінансової 
оренди визнається операційний дохід, що відображується за кредитом субрахунку 712 «Дохід від 
реалізації інших оборотних активів». Чинною Інструкцією із застосування Плану рахунків опи-
сана методика застосовується для обліку операцій продажу необоротних активів [3,4].  

Проведене дослідження показало необґрунтованість ототожнення процесів реалізації влас-
них необоротних активів та надання їх в фінансову оренду. Спільними ознаками у вказаних 
операціях є лише момент вибуття цих засобів із балансу підприємства. При реалізації необоро-
тного активу змінюється власник, а при фінансовій оренді - його відчуження не відбувається.  

Далі об’єкт фінансової оренди в бухгалтерському обліку орендодавця відображається як 
дебіторська заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої 
ліквідаційної вартості. Дебіторська заборгованість в орендодавця відображається на рахунках 
18 «Довгострокова дебіторська заборгованість» і 37 «Розрахунки з різними дебіторами» [3].  
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Повернення об’єкта фінансової оренди орендодавцю відображається в бухгалтерському 
обліку як зворотній продаж за звичайною ціною не нижче первісної вартості, зменшеної на су-
му амортизаційних відрахувань. Вважаємо необґрунтованим, що орендодавець, який є власни-
ком майна, здійснюючи оренду майна, за бухгалтерськими даними продає його, а при повер-
ненні - знову придбає в орендаря. Це викликає викривлення і в оподаткуванні операцій оренди. 

Дослідження чинної методики обліку орендних операцій показало, що повне запозичення із 
зарубіжної практики методологічних основ обліку орендних операцій, які викладені у П(С)БО 
14 «Оренда», призвело до стану, коли більшість операцій щодо дисконтування, розрахунку чи-
стих інвестицій в оренду, негарантованої ліквідаційної вартості у вітчизняній практиці не за-
стосовуються. Відірваність норм П(С)БО 14 від реального економічного стану України обумо-
влює потребу удосконалення методики обліку орендних операцій. 

Проведене дослідження показало доцільність поширення методичних засад обліку орендо-
ваних об’єктів лише на позабалансових рахунках на всі види оренди, що визначає особливість 
реалізації принципу превалювання економічної сутності над юридичною формою.  

Враховуючи, що на сьогодні оренда є особливим та розповсюдженим видом господарської 
діяльності, тому виходячи з принципу суттєвості запропоновано систему субрахунків для нако-
пичення та систематизації інформації про основні об’єкти обліку в орендодавця: 185 «Необоро-
тні активи в оренді», 136 «Знос (амортизація) необоротних активів в оренді», 378 «Розрахунки 
за необоротні активи в оренді», 713 «Дохід від оренди необоротних активів», 9491 «Витрати від 
оренди». Для обліку орендних операцій у орендаря до існуючих рахунків запропоновано ввести 
субрахунок 686 «Розрахунки за орендовані необоротні активи».   

Для ефективної організації аналітичного обліку орендованих необоротних активів у орен-
додавця та об’єктів, прийнятих в оренду, у орендаря запропоновано до рахунків 185 «Необоро-
тні активи в оренді» та 01 «Орендовані необоротні активи» застосування системи субрахунків, 
аналогічних рахункам 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Не-
матеріальні активи» та 15 «Капітальні інвестиції».  Для аналітичного обліку амортизації майна 
в оренді запропоновано до рахунку 136 «Знос (амортизація) необоротних активів в оренді» вве-
сти субрахунки 1361 «Знос необоротних матеріальних активів в оренді» та 1362 «Амортизація 
нематеріальних активів в оренді». 

На підставі запропонованих напрямів удосконалення методики бухгалтерського обліку 
орендних операцій доцільно внести зміни до балансу підприємства. Згідно з вимогами міжна-
родних стандартів фінансової звітності у балансі повинні окремо відображатися елементи зі 
схожими характеристиками і розділяти елементи з різними характеристиками. Отже, об’єкти в 
оренді слід відображати в балансі окремою статтею. Саме за таких умов інформація в балансі 
відповідатиме ознаці доречності, яка характеризує її здатність впливати на рішення, що прий-
маються на її основі.  

Запропонований підхід відображення орендних операцій забезпечує: 
дотримання принципу превалювання економічної сутності над юридичною формою при ві-

дображені орендованого майна в бухгалтерському обліку (оскільки воно приносить економічну 
вигоду), але на позабалансових рахунках (оскільки підприємство не має права юридичної влас-
ності); 

відображення в балансі лише тих цінностей, які знаходяться у юридичній власності підпри-
ємства, що сприятиме найбільш точній оцінці фінансового стану підприємства, особливо його 
ліквідності та платоспроможності; 

відображення в системі обліку об’єктів, що знаходяться не лише в юридичній, але й еконо-
мічній власності. Форма її реалізації проявляється через привласнення доходів від використан-
ня орендованого майна. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. За результатами аналізу теоретичних 
концепцій власності як основи до побудови бухгалтерського обліку орендних операцій, порів-
няння міжнародного та українського досвіду з обліку досліджених операцій розроблено мето-
дичні засади обліково-правового відображення орендних операцій за формами їх прояву, що до-
зволяє забезпечити дотримання принципу превалювання економічної сутності над юридичною 
формою з одночасним відображенням в балансі лише майна, яке знаходиться у власності підпри-
ємства. 

Прийняття викладених пропозицій теоретичного і методичного характеру сприятиме забез-
печенню якісних характеристик облікової інформації щодо окремого відображення активів і зо-
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бов’язань з різним застосуванням в діяльності підприємства і, як наслідок, підвищенню ефек-
тивності прийняття управлінських рішень. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ  
 

Розглянуто проблему інноваційного потенціалу України. Співставлено чисельність вищих навчальних закладів 
та студентів в них. Проаналізовано можливості підготовки фахівців за напрямком «Гірництво», аспірантів та докто-
рантів. Наведено динаміку чисельності наукових кадрів та витрат на інновації.  

 

Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз сучасного стану досліджень інноваційного поте-
нціалу свідчіть про необхідність більш детального висвітлення питань, що пов’язані з такою 
його важливою складовою, як інженерні кадри у галузі розробки корисних копалин. 

Постановка задачи. Дослідження динаміки науково-технічного потенціалу України в пе-
ріод незалежності з  урахуванням змін в підготовці кадрів вищої кваліфікації та фахівців гірни-
чої справи.  

Викладення матеріалу і результати. Розвиток економіки України у глобальному світі по-
требує активізації інноваційного потенціалу держави, набуття їм сучасного характеру, що від-
повідає складним викликам часу. Наукова галузь в Україні має розвинену мережу організацій.  

Вона об'єднує наукові заклади, проектно-конструкторські організації, дослідно-
експеримен-тальні лабораторії та підрозділи.  

Найважливіший елемент науково-технічного потенціалу України - кадри. До наукових і 
науково-педагогічних працівників належать: академіки і члени-кореспонденти всіх академій 
(Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних 
наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, Академії 
інженерних наук України); особи, що мають науковий ступінь і вчене звання, незалежно від 
характеру і місця роботи; особи, які ведуть науково-дослідну роботу в наукових закладах, а та-
кож науково-педагогічну роботу у вищих навчальних закладах; спеціалісти, зайняті науковою 
роботою на промислових підприємствах та у проектних організаціях. 

Провідною ланкою системи наукових кадрів є наукові працівники вищої кваліфікації, тобто 
особи, що мають науковий ступінь і вчене звання. Науковий потенціал України зосереджений у 
чотирьох основних секторах: академічному, галузевому, вищої освіти і заводському. Найбільша 
частина наукових кадрів країни зайнята у галузевому секторі. Галузевий сектор науки виконує 
переважно прикладні дослідження, які забезпечують зв'язок науки з виробництвом. На другому 
місці перебуває сектор вищої освіти, де основним завданням науковців є передача знань та під-
готовка профільних висококваліфікованих спеціалістів. Решта науковців припадає на академіч-
ний сектор, де проводяться фундаментальні дослідження.  

Підготовку спеціалістів у різних галузях економіки, а серед них - наукових кадрів - здійс-
нюють багаточисельні вищі навчальні заклади, у тому числі й недержавні, які створені порів-
няно недавно. Динаміка кількості таких закладів, згідно [1], представлена на рис. 1. Звертає на 
себе увагу дуже суттєвий ріст вказаних установ освіти. Так, якщо на початок 1990/91 навчаль-
ного року, за часів існування Радянського Союзу, функціонувало 149 закладів, то в 1994/95 на-
вчальному році вже 232 або на 56 % більше. З цього року постійно відбувалося помітне зрос-
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тання чисельності вищих навчальних закладів 2001/02 навчальному році їх було вже 318 (в 2,1 
рази більше, ніж в 1990/91). На початок 2006/07 навчального року кількість ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації досягла 350 (в 2,3 рази більше, ніж в 1990/91). Найбільшої чисельності вищих нав-
чальних закладів було досягнуто в 2008/09 навчальному році - 353 (в 2,37 рази більше, ніж в 
1990/91).  

Останнім часом відбувається процес об’єднання порівняно невеликих навчальних і, інколи 
наукових закладів, різного напрямку в більш потужні, який пов'язаний насамперед з географіч-
ною ознакою. Прикладом такого об’єднання є Криворізький національний університет. До його 
складу увійшли: Криворізький технічний університет, Криворізький державний педагогічний 
університет, Криворізький навчально-науковий комплекс Національної металургійної академії 
України, Криворізький економічний інститут вищого навчального закладу «Київський націона-
льний економічний університет ім. В. Гетьмана», ДП «Науково-дослідний гірничорудний ін-
ститут» та ДП «Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металу-
ргійній промисловості». 

У 2013 р. відбудеться реорганізація Дніпропетровської державної фінансової академії, 
Академії митної служби України та Дніпропетровського державного аграрного університету 
шляхом приєднання до новоутвореного Дніпропетровського державного економічного універ-
ситету. 

Відповідно зростала кількість студентів [1] (рис. 1). В 1990/91 навчальному році ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації навчалось 881 тис. осіб, в 1994/95 - 888  тис. осіб. Тобто в цей час чисель-
ність студентів була практично стабільною.  
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Рис. 1.  Динаміка кількості ВНЗ III-IV рівнів акредитації та студентів в них 
 

Проте вже в 1996/97 навчальному році вона зросла до 977 тис. осіб, в 1997/98 - вперше за ук-
раїнську історію перевершила 1 млн осіб - 1100 тис. Надалі цей процес ще пришвидчився: в 
2001/02 чисельність досягла 1548 тис. осіб (в 1,75 рази більше, ніж в 1990/91), в 2004/05 навчаль-
ному році було перевершено відмітку 2 млн студентів - 2026 тис., в  2006/07 їх кількість досягла 
2319 тис. осіб, що на 1438 тис. осіб або в 2,6 разів більше показника 1990/91 навчального року.  
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Найбільшою була чисельність студентів у 2007/08 навчальному році - 2372 тис. осіб, в 
2012/13 вона скоротилася в 1,3 рази. Прогнози свідчать про можливість подальшого тривалого 
зниження чисельності студентів. 

Становить інтерес питання про потенціал підготовки на Україні бакалаврів за напрямом 
"Гірництво". За  даними [2] ліцензований обсяг прийому (табл. 1) становить 3774 осіб, хоча фа-
ктичний рівень підготовки фахівців для вітчизняних та зарубіжних підприємств за останній пе-
ріод був значно нижчим. Найбільшими можливостями з цього напрямку володіють Державний 
вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", Донбаський державний техні-
чний університет, Донецький національний технічний університет та ін. 

В останні два десятиліття відбулося багато змін в чисельності аспірантів та докторантів [1] 
(рис. 2). Так, якщо в 1991/92 навчальному році на Україні було 13596 аспірантів - кількість, що 
помітно не відрізнялась від практики багатьох попередніх років, то в 1994/95 - вже 15649, в 
1997/98 їх число перевищило 20 тис. осіб - 20645. В 2001/02 навчальному році число аспірантів 
досягло 24256. У 2011/12 навчальному році їх було ще помітно більше - 34192 (в 2,5 рази біль-
ше показника 1990/91 навчального року). Останній рік чисельність аспірантів дещо скороти-
лась. 

Схожа динаміка, попри значно меншу чисельність, спостерігалася і при підготовці докторів 
наук. Так, якщо в 1991/92 навчальному році чисельність докторантів становила 503, то в 
1994/95 - вона стрімко зросла до 977, в 1997/98 досягла 1233, потім дещо скоротилася - в 
2001/02 до 1106. У подальші роки чисельність докторантів невпинно збільшувалася - в 2005/06 
навчальному році до 1315, а в 2006/07 - до ще більшої величини 1373, що в 2,7 рази більше по-
казника 1990/91 навчального року. Останні роки чисельність докторантів продовжує збільшу-
ватися. 

Таблиця 1 
Ліцензований обсяг підготовки бакалаврів за напрямком "Гірництво" 

 

КНУ НГУ ДонНТУ 

НТУ України 
«Київський 

політехнічний 
інститут» 

Національний 
університет вод-

ного господарства 
та природо- 

користування 
420 1020 514 315 90 

Антрацитівський 
факультет гірництва 
і  транспорту  
Східноукраїнського 
національного 
університету  

Красноармійський інду-
стріальний інститут  
ДонНТУ 

Житомирський  
державний техно-
логічний універси-
тет 

Івано-
Франківський 
національний тех-
нічний університет 
нафти і газу 
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Рис. 2.  Динаміка кількості аспірантів та докторантів 
 

Разом з тим активна від’ємна динаміка була характерна для чисельності науковців (табл. 2).  
Таблиця 2 
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Наукові кадри та кількість організацій [1] 
 

 Кількість організації, 
які виконують нау-
кові дослідження й 

розробки 

Чисельність  
науковців, осіб 

Чисельність докторів 
наук в економіці  

України, осіб  

Чисельність канди-
датів наук в  
економіці  

України, осіб  
1990 … 313079 … … 
1991 1344 295010 8133 … 
1992 1350 248455 8797 … 
1993 1406 222127 9224 … 
1994 1463 207436 9441 … 
1995 1453 179799 9759 57610 
1996 1435 160103 9974 58132 
1997 1450 142532 10322 59332 
1998 1518 134413 10446 59703 
1999 1506 126045 10233 59547 
2000 1490 120773 10339 58741 
2001 1479 113341 10603 60647 
2002 1477 107447 11008 62673 
2003 1487 104841 11259 64372 
2004 1505 106603 11573 65839 
2005 1510 105512 12014 68291 
2006 1452 100245 12488 71893 
2009 1340 92403 13866 81169 
2010 1303 89534 14418 84000 
2011 1255 84969 14895 84979 
2012 1208 82032 15592 88057 

У 1990 р. їх було 313079 осіб, в 1994 р. вже 207436, в 2002 р. лише 107447 осіб, а в 2012 р. 
ще менше - 82032. Отже, чисельність науковців за період 1990-2012 р.р. скоротилася в 3,8 рази.  

Разом з тим чисельність докторів наук в економіці України зросла до 15592 осіб (2012 р.), а 
кандидатів наук - до 88057. 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (табл. 3) в останні роки постійно 
збільшувався при зниженні його питомої ваги у ВВП. По витратах домінували розробки, помі-
тно меншими за розміром були фундаментальні й прикладні дослідження та науково-технічні 
послуги.  

Таблиця 3 
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, млн. грн. [1] 

 

Роки 

Всього, у 
фактичних 

цінах 

У тому числі 
Питома вага обсягу  
виконаних науково-

технічних робіт у ВВП 
фундаментальні 

дослідження 
прикладні 

дослідження 
розробки 

науково-
технічні 
послуги 

млн грн. % 
1996 1111,7 140,6 321,6 606,9 42,6 1,38 
1997 1263,4 188,5 309,2 693,7 72,0 1,36 
1998 1269,0 205,5 297,5 682,8 83,2 1,22 
1999 1578,2 220,5 330,4 918,6 108,7 1,20 
2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 1,14 
2001 2275,0 353,3 304,9 1317,2 299,6 1,13 
2002 2496,8 424,9 343,6 1386,6 341,7 1,11 
2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 1,24 
2004 4112,4 629,7 573,7 2214,0 695,0 1,19 
2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,13 
2006 5354,6 1141,0 841,5 2741,6 630,5 1,00 
2009 8653,7 1916,6 1412,0 4215,9 1109,2 0,95 
2010 9867,1 2188,4 1617,1 5037,0 1024,6 0,90 
2011 10349,9 2205,8 1866,7 4985,9 1291,5 0,79 
2012 11252,7 2621,9 2057,7 5369,9 1203,2 0,80 

 

Слід відзначити, що питома вага витрат на розробки та прикладні дослідження у загальній 
сумі знизилися, на фундаментальні дослідження - зросла. Суттєво зросла питома вага витрат на 
науково-технічні послуги. 

Частка обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП постійно знижується: якщо в 
1996 р. вона становила 1,38 %, в 2000 р. вже 1,14 % , а за підсумками 2012 р. тільки 0,8 %.  
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Негативні тенденції спостерігаються у відношенні підприємств до інновацій. Питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової становила в 2002 р. - 7 %, а в 2012 р. 
лише 3,3 %. Якщо в 2002 р. було освоєно виробництво інноваційних видів продукції 22847 
найменувань, то в 2012 р. лише 3403.  

Висновки і напрямки подальших досліджень. Анализ сучасної динаміки науково-
технічного потенціалу України показав наявність великої мережи навчальних закладів для 
підготовки фахівців різного рівня. Необхідно відмітити також наявність багатьох складних 
проблем розвитку, наприклад, низького рівня витрат на науку, як у абсолютному вимірі, так і 
по відношенню до ВВП. 

Слід відзначити особливо значний рівень можливостей для підготовки гірничих кадрів ви-
сокого рівня, який, на відміну від багатьох інших напрямків, грунтується на великому вітчиз-
няному досвідові розвитку гірничої справи.  

Суттєве збільшення числа ВНЗ, студентів в них, аспірантів та докторантів може в май-
бутньому, при належній організації науково-технічної діяльності у країні, призвести до актив-
ного інноваційного зростання господарства.  

Подальші дослідження було б корисно спрямувати на вивчення впливу на інноваційний 
потенціал країни рівня міжнародного співробітництва. 
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ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:  
ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ 

 

У статті досліджено фінансування місцевого економічного розвитку, його підходи та механізми здійснення. 
 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Чинне українське за-
конодавство та діяльність органів місцевого самоврядування охоплюють переважну більшість 
основних механізмів фінансування місцевого економічного розвитку (МЕР), що застосовують-
ся містами світу. Втім, в українській практиці їх застосування зазвичай є невпорядкованим та 
безсистемним. Замість взаємодоповнення та забезпечення кумулятивного ефекту для економіч-
ного розвитку території, застосування різних механізмів фінансування МЕР часто нівелює ре-
зультати дії один одного. 

Комплексного розуміння концепції місцевого економічного розвитку, як системи взаємо-
пов’язаних та взаємоузгоджених механізмів і заходів, в Україні бракує як на загальнонаціона-
льному, так і на місцевому рівні. Більшість українських міст визначає пріоритетом залучення 
інвестицій до муніципальної економіки, проте наразі не має спроможності системно планувати 
і втілювати політику, спрямовану на поліпшення інвестиційного клімату, формування необхід-
них умов та застосування належних механізмів для залучення коштів з усіх можливих джерел 
на потреби МЕР.  

На сьогоднішньому етапі розвитку МЕР не проаналізовано основні методи та механізми 
фінансування місцевого економічного розвитку, не розглянуто міжнародний досвід та україн-
ську практику їх застосування, а також рекомендації щодо створення правових та інституцій-
них умов для кращого фінансування МЕР українськими містами. Певні підходи до місцевого 
економічного розвитку та механізми його фінансування можуть застосовуватись суб’єктами 
різного рівня: регіонами, містами, районами, селами та селищами. Частина механізмів фінансу-
вання МЕР виходять за його рамки та можуть використовуватись і на національному рівні. 

Аналіз досліджень та публікацій. У міжнародній практиці МЕР зазвичай розглядається як 
процес зміцнення конкурентної позиції території та активізації її економічного зростання, під-
вищення добробуту, створення робочих місць, залучення інвестицій та підвищення якості жит-
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тя для всіх членів територіальної громади на основі стратегічного партнерства влади, бізнесу, 
сектору НУО та інших важливих складових громади.  

Досвід ЄС, США та Канади дає підстави стверджувати, що місцевий економічний розвиток 
за своєю суттю є досить децентралізованим явищем. Більшість європейських та північноамери-
канських країн впроваджують програми у сфері МЕР на національному та регіональному рів-
нях, проте вони здебільшого спрямовані на підтримку місцевих ініціатив. Водночас, структура 
цих програм дозволяє спрямувати децентралізовані місцеві ініціативи у напрямках, що відпові-
дають національним або регіональним пріоритетам. Прикладами таких програм є Програма 
підприємницьких регіонів Саскачевана (Канада)2, Ініціативи обґрунтованого розвитку Мери-
ленду (США)3, програма «Соціальне місто» (Німеччина). Спільним для них є визначення рамок 
для реалізації місцевих ініціатив, що не обмежують спроможність до вирішення конкретних 
проблем окремих територій, але спрямовують їх на реалізацію спільних пріоритетів, як-то сти-
мулювання підприємницької активності, сталий розвиток або соціальне партнерство.  

Отже, вибір механізмів МЕР, так само як і джерел його фінансування, у міжнародній прак-
тиці є відповідальністю місцевих громад. Тому виокремити певні усталені моделі МЕР, засто-
совувані в тій чи тій країні, не можливо. Підходи деяких місцевих громад до виконання та фі-
нансування власних пріоритетних завдань можуть бути принципово різними в межах однієї 
країни чи регіону. Наприклад, інституція місцевого економічного розвитку в містах штату Юта 
в США діє щонайменше у трьох різних формах: 1) як структурний підрозділ виконавчого орга-
ну міської ради; 2) як окрема інституція, підпорядкована міській владі; 3) як так звана публічна 
корпорація, що має змішаний склад правління.  

Постановка завдання. Метою статті  є здійснення спроби охопити максимально широкий 
перелік механізмів фінансування МЕР, що використовуються, або потенційно можуть бути ви-
користані українськими містами. При цьому слід дослідити вплив як механізмів забезпечення 
надходжень, так і фінансування видатків на потреби МЕР. 

Викладення матеріалу та результати. Внутрішній підхід до фінансування місцевого роз-
витку полягає у спрямуванні частини муніципальних ресурсів на стимулювання економічної 
активності в місті. Застосування цього підходу може здійснюватись двома способами: прямим 
та непрямим.  

Прямий спосіб фінансування МЕР передбачає безпосереднє використання наявних муніци-
пальних ресурсів. Прикладами його використання є надання різноманітних субсидій, ґрантів 
або безкоштовних кредитів місцевим підприємствам за рахунок муніципального бюджету.  

Застосування непрямого способу фінансування, здійснюється шляхом перерозподілу над-
ходження до місцевого бюджету за майбутні періоди. Його прикладами є запровадження різ-
номанітних податкових канікул та пільг, компенсація відсотків або відстрочення виплат за бан-
ківськими кредитами, надання землі чи приміщень у користування підприємствам безкоштовно 
або за пільговою ціною, зокрема за системою оплати з дисконтом.  

Можливим також є комбінування прямого та непрямого способів. У такому разі частину 
муніципальних ресурсів не передають об’єктові підтримки безпосередньо, а спрямовують на 
залучення потрібних ресурсів з інших джерел. Прикладом такого комбінування є надання муні-
ципалітетом гарантій щодо повернення кредитів, одержаних місцевими підприємствами.  

Внутрішній підхід до фінансування місцевого економічного розвитку досить широко за-
стосовують у великих містах країн ЄС та Північної Америки. Умовою, що робить його застосу-
вання можливим, є високий рівень адміністративної та фінансової автономії муніципалітетів, 
який передбачає наявність широкої бази для місцевих податків і зборів, а також достатні пов-
новаження міської влади щодо адміністрування фіскальних надходжень. Тому місцева влада 
має у своєму розпорядженні значний обсяг ресурсів, які може спрямовувати на створення кра-
щих умов для МЕР і надалі відтворювати муніципальні ресурси, використані на такі потреби.  

Натомість в Україні переважна більшість надходжень від оподаткування спрямовується до 
державного бюджету й адмініструється централізовано. Законодавство України передбачає по-
діл територіальних громад на типи, які визначають обсяг їх повноважень, зокрема щодо управ-
ління надходженнями та видатками місцевого бюджету: міста обласного (а в АР Крим – міста 
республіканського) значення мають вищий рівень адміністративної та фінансової самостійнос-
ті, а міста районного значення, села та селища – значно менший обсяг повноважень. Але, навіть 
для міст обласного значення база для податків та зборів, що спрямовуються до місцевого бю-
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джету, є незначною, а повноваження щодо вільного використання бюджетних ресурсів терито-
ріальної громади практично поширюються лише на спеціальний фонд бюджетів.  

Отже, міська влада, зазвичай, не має у своєму розпорядженні достатнього обсягу коштів 
для підтримки МЕР.  

З огляду на вказані чинники, внутрішній підхід до фінансування МЕР не є поширеним се-
ред міст України. Меншою мірою це стосується непрямого та комбінованого способів, що не 
потребують значного обсягу видатків з міського бюджету одномоментно.  

Втім, через жорсткі бюджетні обмеження та високі корупційні ризики, пов’язані з непрозо-
рим розподілом стимулів та пільг між місцевими підприємствами, ці способи фінансування 
МЕР не набули поширення в Україні, а прямий спосіб практично не застосовується.  

Зовнішній та змішаний підходи до фінансування місцевого розвитку застосовують набагато 
частіше, ніж внутрішній, не лише в Україні, а й у світі загалом. Цілком зрозуміло, чому пере-
важає саме така практика: місто використовує можливість залучати додаткові ресурси для фі-
нансування МЕР.  

Водночас досвід розвинутих країн вказує на те, що найпоширенішими та найефективніши-
ми є механізми, що об’єднують ресурси громади з ресурсами, одержаними з зовнішніх джерел, 
на зразок публічно-приватного партнерства. Втім, українська практика в тій сфері істотно від-
різняється від міжнародної. Через брак власних ресурсів міста в Україні частіше використову-
ють насамперед такі зовнішні механізми фінансування місцевого розвитку, застосування яких 
не потребує додаткових видатків та управлінських зусиль (оренда та продаж об’єктів комуна-
льної власності тощо).  

Методи фінансування МЕР залежно від напрямку руху коштів відносно муніципального 
бюджету можуть бути визначені як доходні, що генерують надходження до бюджету міста, та 
видаткові, що вимагають від міста бюджетних видатків.  

До дохідних методів належать податки і збори, оренда або продаж об’єктів комунальної 
власності, залучення ресурсів бюджетів вищих рівнів, бізнесу та недержавних організацій.  

Видаткові методи фінансування МЕР охоплюють весь спектр ресурсних джерел, а саме 
бюджетні, інвестиційні та кредитні кошти, оскільки використання будь-якого з них може пот-
ребувати додаткових видатків з міського бюджету.  

У разі використання бюджетних джерел відповідні кошти спрямовуються на забезпечення 
певної потреби муніципальної економіки, наприклад, на ремонт доріг.  

Залучення інвестиційних ресурсів також часто потребує попередніх вкладень за рахунок 
коштів громади міста.  

Так, щоб інвестори могли забезпечити розвиток технопарку, місто має розвинути відповід-
ну базову інфраструктуру: автошляхи, інженерні мережі, зв’язок.  

Використання кредитних ресурсів для фінансування потреб МЕР потребує додаткових ви-
датків з міського бюджету, пов’язаних з оформленням позики та її поверненням.  

З погляду розподілу видатків муніципального бюджету у часі, видаткові методи фінансу-
вання МЕР можна поділити на дві групи - одномоментні та перспективні. Одномоментні мето-
ди передбачають разове спрямування ресурсів міста для оперативного задоволення певної пот-
реби муніципальної економіки.  

Наприклад, влада міста надає муніципальний ґрант сміттєпереробному підприємству або 
будує міст за кошти міського бюджету.  

Перспективні методи спираються на використання майбутніх ресурсів територіальної гро-
мади для розв’язання нинішніх проблем у сфері економічного розвитку.  

Їх прикладами є надання податкових пільг інноваційним підприємствам міста, тобто відмо-
ва від частини майбутніх бюджетних надходжень щоб стимулювати економічну активність, або 
здійснення муніципальних запозичень, тобто використання містом майбутніх бюджетних над-
ходжень для залучення коштів на фінансування поточних потреб.  

За джерелами залучення коштів механізми фінансування МЕР поділяються на бюджетні, 
інвестиційні, кредитні та ґрантові.  

Залежно від методів фінансування розрізняють механізми забезпечення надходжень (до-
хідний метод) і механізми фінансування видатків на потреби МЕР (видатковий метод).  

Отже, інструментарій фінансування місцевого економічного розвитку за методами та дже-
релами узагальнено в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Інструментарій фінансування місцевого економічного розвитку 

Методи 
Джерела 

Дохідні Видаткові 

Бюджетні Спеціальні податки та збори; 
Продаж комунального майна; 
Оренда комунального майна 
 

Міські цільові програми; 
Регіональні угоди щодо соціально-економічного розвитку  
та бюджетні інвестиційні проекти; 
міжмуніципальне співробітництво 

Інвестиційні Корпоратизація комунальних 
підприємств; 
компенсація впливу 
 

Інституції місцевого економічного розвитку; 
місцеві цільові фонди; 
Спеціальні території та інвестиційні стимули; 
Публічно-приватне партнерство 

Кредитні Облігаційні позики; 
Безоблігаційні позики 

 

Ґрантові  Міжнародна технічна  допомога; 
Ендавмент; 
Проекти корпоративної соціальної відповідальності 

 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Наявність системи місцевого самовряду-
вання - спільна ознака демократичних держав усього світу. Органи місцевого самоврядування 
можуть відрізнятися обсягом повноважень та ресурсів, що знаходяться у їх розпорядженні, 
проте суть їх функціональних обов’язків лишається незмінною. Вона полягає у забезпечені мі-
сцевого розвитку в усіх сферах, що належать до компетенції місцевої влади: в економічній, со-
ціальній, культурній. 

Формування умов для МЕР, зазвичай, вимагає значних ресурсів, що мають бути залучені 
місцевою владою. Залучення ресурсів під потреби економічного розвитку - необхідна умова 
подальшої спроможності муніципальної економіки генерувати ресурси для забезпечення пот-
реб місцевого розвитку в інших сферах. Тому фінансування МЕР є одним з найважливіших за-
вдань для міста. Міжнародна практика передбачає два принципово відмінних підходи до фінан-
сування МЕР, що їх умовно можна визначити як внутрішній - передбачає використання ресур-
сів міста для сприяння процесам МЕР, та зовнішній - спрямовано на залучення додаткових ре-
сурсів для потреб МЕР. 

Питання МЕР безперечно має високий пріоритет для органів місцевого самоврядування 
міст всього світу. Саме розвиток економіки на місцевому рівні створює умови та генерує ресу-
рси, необхідні для місцевого розвитку в інших сферах. У свою чергу успішність та динаміка 
МЕР визначається широким спектром чинників і умов: від стану муніципальної інфраструктури 
до якості бізнес-середовища й інвестиційного клімату в місті. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ  
ТА РОЗВИТКУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розглянуто питання про необхідність виокремлення та реалізації сучасних пріоритетних принципів управління 
формуванням та розвитком техніко-технологічної бази підприємства для забезпечення результативності й розши-
рення масштабів виробничо-господарської діяльності. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Перед вітчизняними 
підприємствами в останні роки постає важливе завдання, що полягає у необхідності створення 
такої динамічної господарської системи, яка дозволяла б вирішувати широке коло проблем, 
пов’язаних із забезпеченням техніко-технологічних переваг з метою досягнення технологічної 
конкурентоспроможності. Але через високий ступінь зносу основних засобів, досить тривалий 
період використання традиційних технологій, відсутність механізму, який враховував би спе-
цифічні принципи управління та дозволяв правильно формувати й розвивати техніко-
технологічну базу (ТТБ), багатьом підприємствам важко управляти цими процесами. 

                                                           

 Рябикіна Н.І., Рябикіна О.Г., 2013 
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Вирішення цього завдання потребує розробки обґрунтованих та чітко орієнтованих на ви-
рішення прикладних проблем економіки та управління підприємствами принципів формування 
та системних характеристик техніко-технологічної бази підприємства. 

Аналіз досліджень та публікацій. Формування наукової думки щодо управління форму-
ванням та розвитком ТТБ підприємства займалися вчені різних країн упродовж тривалого пері-
оду часу. Варто відзначити праці О. Амоші, Ю. Бажала, І. Булєєва, О. Галушко, Н. Гончарової, 
І. Гонтарєвої, І. Рєпіної, Л. Федулової, Л. Варави та ін. Але на сьогодні проблему управління 
ТТБ вирішено недостатньо комплексно з точки зору систематизації та узагальнення отриманих 
результатів наукових досліджень. 

Постановка завдання. Підходи до проблеми управління формуванням та розвитком ТТБ 
підприємства та ідентифікації специфічних на сучасному етапі розвитку виробництва принци-
пів управління розвитком та системних характеристик ТТБ підприємств, то вони здебільшого 
торкаються питань визначення резервів та шляхів їх підтримки в період реконструкції. Прин-
ципи формування та системні характеристики ТТБ не знайшли системного відображення в жо-
дній класифікації. Враховуючи вищезазначене, була обрана тема дослідження, його мета та за-
вдання, які полягають у ідентифікації принципів формування та розвитку ТТБ підприємства з 
огляду на системну єдність її технічної та технологічної складових  

Викладення матеріалу та результати. Техніко-технологічна база промислового підпри-
ємства - це складна, організована, динамічна система, яка формується з множини елементів, що 
перебувають у взаємозв’язку та взаємодії і виконують різні функції у процесі виготовлення 
продукції необхідної кількості та якості і в терміни, визначені ринком [3]. Їй притаманні озна-
ки, властиві будь-якій системі, тобто цілісність, емерджентність і ділимість, що передбачає на-
явність зворотних матеріальних та інформаційних зв’язків між окремими її елементами. Разом з 
тим, управління формуванням та розвитком ТТБ підприємства повинно ґрунтуватися на особ-
ливих принципах. Нами систематизовані характерні особливості ТТБ промислового підприємс-
тва як об’єкта управління і, відповідно, ідентифіковані принципи її формування та розвитку 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципи формування та системні характеристики ТТБ підприємства 
 

До структурних принципів формування та системних характеристик ТТБ підприємства слід 
віднести взаємозв’язок і взаємодію елементів ТТБ, їх взаємозамінність та взаємодоповнюва-
ність, здатність досягати збалансованої рівноваги. До якісних - оптимізацію відтворення елеме-
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нтів ТТБ та здатність до вдосконалення під впливом інноваційного розвитку, забезпечення їх 
гнучкості та оптимізацію потужності. 

Місце і функції кожного елемента ТТБ підприємства визначаються вимогами, які ставлять-
ся до сукупності елементів загалом, що характеризує їх упорядкованість. З іншого боку, вико-
нання окремими елементами спільних для всієї сукупності завдань означає, що вони (елементи) 
взаємопов’язані і взаємодіють між собою. Отже, ефективне управління ТТБ підприємства пе-
редбачає забезпечення оптимального взаємозв’язку та взаємодії її елементів. 

Взаємодія між елементами ТТБ підприємства у процесі виробництва досягається шляхом 
встановлення між ними зв’язків, що забезпечують їх спільне налагоджене функціонування, 
внаслідок якого утворюються нові характеристики, попередньо не притаманні об’єктам взаємо-
дії. Тому елементи ТТБ підприємства здатні взаємодоповнювати один одного, а їх взаємний 
вплив є інтегральним. 

Взаємодія між елементами свідчить про наступне: 
форма взаємозв’язку елементів передбачає динамічність структури ТТБ підприємства; 
інтегральна дія елементів ТТБ доводить можливість наявності у ТТБ структури, адекватної 

її мінімальній, максимальній та оптимальній віддачі; 
шляхом удосконалення лише якогось одного з елементів неможливо досягнути суттєвого 

зростання віддачі ТТБ підприємства загалом. 
Вирішальний вплив на сутність і характер взаємозв’язків між елементами ТТБ підприємст-

ва здійснюють їх взаємозамінність (альтернативність) і взаємодоповнюваність. Обмеженість 
виробничих ресурсів призводить до тривалого паралельного існування відносно нових і заста-
рілих (морально та фізично) видів техніки і технологічних процесів, які виконують подібні ви-
робничі функції. Відповідно економічна взаємозамінність елементів ТТБ підприємства полягає 
передусім у тому, що вона дозволяє виготовляти аналогічну за обсягом, складом та якістю про-
дукцію при різному поєднанні виробничих ресурсів, тобто взаємозамінність розглядається крізь 
призму виготовленої продукції як кінцевого результату виробництва. 

Однією із форм взаємозамінності елементів ТТБ підприємства можна вважати збереження 
виробничих ресурсів внаслідок використання нового обладнання, технології та інформації. 
Властивістю взаємозамінності елементів є її періодичність, яка означає, що взаємозамінність не 
безперервна ні за своїми кількісними характеристиками, ні в часі, а визначається, передусім, 
наявністю такої характеристики елементів ТТБ як термін їх техніко-економічного старіння, пі-
сля закінчення якого обмінні процеси в системі перестають бути ефективними. Вирішення про-
блеми взаємозамінності елементів ТТБ у кінцевому підсумку зводиться до обгрунтування того, 
чи можуть одні елементи замінюватися іншими, і, якщо можуть, то за яких умов, і які особли-
вості цієї заміни, а також які її наслідки для розвитку виробничого потенціалу в цілому. 

Одним із проявів рівня та характеру розвитку ТТБ підприємства є пропорційність його 
елементів, яка визначається як їх відносною обмеженістю, так і технологією виробництва.  

Це означає, що існує певна об’єктивна мінімальна межа необхідного обсягу для кожного з 
елементів ТТБ підприємства, нижче від якої виробничий процес стає неможливим. Така міні-
мальна межа визначається усталеною технологією виробництва і відображає дію принципу до-
повнюваності, коли певний елемент виробничого потенціалу доповнює інші, але вже не може їх 
замінити, і його здатність до заміщення в цій крайній точці спадає до нуля. 

З іншого боку, якщо певний елемент ТТБ підприємства зростає при стабільності інших 
елементів, то діє ефект заміщення, який полягає в тому, що названий елемент приймає на себе 
найбільше навантаження щодо підтримки досягнутого рівня (або забезпечення бажаних темпів) 
зростання виробництва. Що легшим із технологічних та з економічних позицій є таке заміщен-
ня, то більших обсягів виробництва і темпів його зростання можна досягнути.  

Однак у кожному разі наступає певний момент, коли можливості заміщення вичерпуються. 
Цей момент наступає тим швидше, чим більше зростання визначеного елемента ТТБ підприєм-
ства супроводжується зниженням його ефективності. Отже, економічною межею нарощування 
будь-якого елемента ТТБ (при стабільності інших елементів) є такий стан, коли збільшення 
цього елемента вичерпує ефект заміщення ним інших елементів, і його зростання за названою 
межею вже відбувається в умовах доповнюваності елементів, не стимулюючи нарощування ви-
робництва. Якщо при цьому врахувати витрати на відтворення даного елемента ТТБ, то за пев-
ною межею його внесок у розвиток виробництва стає від’ємним. 
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Прискорення інноваційного розвитку підприємства призводить до посилення внутрішньої 
неоднорідності елементів ТТБ, що, безумовно, ускладнює їх взаємозамінність і посилює ефект 
доповнюваності. Якщо розглядати сукупну обмеженість або надлишок елементів ТТБ, то оче-
видно, що їх загальна надлишковість (наприклад, недозавантаженість основних виробничих 
фондів) сприяє їх взаємозамінності, а жорстка обмеженість, пов’язана, скажімо, із загальним 
спадом в економіці, послаблює взаємозамінність, посилюючи натомість доповнюваність елеме-
нтів ТТБ підприємства. 

Переважання відносин доповнюваності, навпаки, означає, що динаміка одного елемента 
ТТБ підприємства повинна наближатися до динаміки іншого елемента, оскільки нарощування 
виробництва неможливе без майже одночасного і паралельного збільшення всіх елементів під-
приємства. Однак необхідно враховувати й те, що в реальних виробничих умовах немає абсо-
лютної доповнюваності елементів ТТБ підприємства (як і абсолютної їх взаємозамінності), а 
самі відносини доповнюваності постійно змінюються. 

Ефективність функціонування ТТБ підприємства, на нашу думку, суттєво залежить від зба-
лансованості елементів. З одного боку, ця характеристика означає те, що якщо частка одного з 
елементів ТТБ підприємства зростає за рахунок зниження частки іншого елемента (оскільки 
перший ефективніший), то обов’язково настане момент, коли ефективніший елемент буде залу-
чатися в господарський оборот у таких масштабах, які зроблять неефективним подальше пог-
либлення даного напряму взаємозамінності. Іншими словами, у певний момент обидва ці еле-
менти ТТБ підприємства будуть однаково ефективними (або неефективними) для підприємства, 
тобто буде досягнута їх рівновага. З іншого боку, здатність досягати збалансованої рівноваги 
елементів свідчить про те, що кількісні характеристики взаємозамінності елементів ТТБ зале-
жать від пропорцій, які існують між ними. Чим більше розвивається процес заміни одних еле-
ментів ТТБ підприємства іншими, тим важче поглибити цей процес. 

Основне призначення ТТБ підприємства полягає у виготовленні продукції, тобто у відтво-
ренні. Для цього вона сама також повинна безперервно і постійно відтворюватися.  

Виконання цієї умови забезпечується у повному обсязі лише в тому разі, коли всі (або, 
принаймні, найважливіші) елементи ТТБ підприємства будуть відтворюватися всередині сис-
теми з урахуванням інформації як про стан окремих елементів та їх взаємозв’язків, так і про 
співвідношення характеристик - складових ТТБ і техніко-економічних параметрів поставлених 
перед ним завдань. Тобто управління ТТБ підприємства повинно забезпечувати оптимізацію 
відтворення її елементів (наприклад, ремонт і модернізація основних виробничих фондів). 

Передумовою ефективного управління ТТБ промислового підприємства є її інноваційний 
характер розвитку. Особливість ТТБ як системи полягає в тому, що потужність її елементів, 
гнучкість їх внутрішньої структури, а також форми взаємозв’язків між ними певним чином 
впливають на віддачу ТТБ, на її здатність до розвитку шляхом безпосереднього і систематично-
го використання нових наукових ідей.  

Практикою доведено, що виробництва із слабким технологічним оснащенням, як правило, 
є менш ефективними, ніж виробництва з високою здатністю до сприйняття інновацій. Високий 
організаційно-технічний рівень дозволяє підприємству впроваджувати нові види обладнання, 
освоювати маловідходні технології, ефективні форми організації виробництва, прогресивні ме-
тоди управління. Отже, інноваційна діяльність підприємства розширює перспективи його еко-
номічного розвитку. 

Адаптація підприємства до зміни макроекономічних умов господарювання має відбуватися 
передусім у межах наявної ТТБ за рахунок резервів її гнучкості.  

Правомірним, на нашу думку, є розширене трактування гнучкості як здатності ТТБ підпри-
ємства переходити з одного функціонального стану в інший із мінімальними витратами для ре-
алізації нової виробничої програми або виконання нових функцій [2]. З огляду на те, що ТТБ 
підприємства - складна система, сформована з декількох елементів, які володіють різними фун-
кціональними можливостями і особливостями, виділяють і різноманітні види гнучкості. Р.Л. 
Сатановський поділяє гнучкість на технічну, технологічну і організаційну [4].  

Технічна гнучкість пов’язується цим автором зі зміною характеристик технологічного об-
ладнання; технологічна - зі зміною параметрів оснащення та основних механізмів, оскільки дія 
останніх зумовлена вибором технології і форми організації виробництва.  
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Технологічну і організаційну гнучкість він додатково поділяє на стратегічну, тактичну та 
оперативну і, окрім того, виділяє структурну гнучкість, яка визначається надійністю та адапта-
ційною здатністю системи. 

На думку А.І. Анчишкіна, виробничі системи повинні бути гнучкими як технологічно, так і 
економічно. Технологічна гнучкість «полягає у можливості зміни завантаження як усієї систе-
ми, так і її окремих частин при збереженні збалансованої роботи в цілому; іншими словами, 
система повинна володіти здатністю до саморегулювання.  

Економічна гнучкість означає здатність систем до багаторазової зміни номенклатури ви-
пущеної продукції при оновленні оснащення і збереженні основного технологічного обладнан-
ня» [1]. 

Як бачимо, гнучкість ТТБ підприємства торкається технічних, технологічних, організацій-
них і економічних аспектів виробництва, а її підвищення є комплексним процесом.  

Виходячи із системно-структурних позицій, суть цього процесу в загальних рисах можна 
визначити як забезпечення такого стану ТТБ підприємства, при якому одна й та сама продукція 
може створюватися при різних співвідношеннях між елементами ТТБ, або за допомогою одна-
кових елементів ТТБ можуть виготовлятись різні види продукції.  

Відповідно підвищення гнучкості ТТБ підприємства полягає передусім у пошуку найопти-
мальнішого поєднання всіх її елементів.  

Важливим принципом формування ТТБ підприємства є оптимізація її потужності. Багато 
авторів, включно із зарубіжними, виробничу потужність трактують як максимально можливий 
обсяг виробництва продукції визначеної якості, який можна виготовити протягом року при ма-
ксимально можливому використанні виробничого обладнання та площ і мінімальній трудоміст-
кості.  

Тобто, під виробничою потужністю, як правило, розуміють потенційно максимальну про-
дуктивність основних засобів. 

Оскільки величина виробничої потужності визначається, насамперед, технічними можли-
востями засобів праці, то донедавна вона трактувалася тільки як «технічне» поняття. Більш ви-
правданою є точка зору, відповідно до якої виробнича потужність - це поняття, яке має безпо-
середній зв'язок з економічним потенціалом підприємства і галузі. Виходячи з цієї точки зору 
під виробничою потужністю слід розуміти реальну здатність засобів праці виробляти максима-
льну кількість продукції. Для реалізації цієї можливості необхідні певні умови, тобто засоби 
праці, люди, які ними управляють, і предмети праці.  

Таким чином, виробнича потужність складається з сукупності особових і речовинних еле-
ментів виробництва, що знаходяться у певних організаційно-економічних умовах. Ці елементи 
доповнюють один одного й утворюють виробничу потужність, яку доцільно розглядати як еко-
номічну категорію.  

Потужність ТТБ підприємства, яка є кількісною характеристикою, повинна відображати 
продуктивну здатність усієї сукупності його елементів. А отже, економічно більш достовірним 
можна вважати визначення потужності ТТБ промислового підприємства як максимально мож-
ливого обсягу новоствореної вартості за одиницю часу. 

Висновки та напрямок подальшого дослідження. Результати проведених досліджень 
щодо принципів управління та системних характеристик техніко-технологічної бази підприємс-
тва дозволили дійти до висновків, що їх поділ за двома групами у структурно-якісному аспекті, 
представлення та взаємозв’язок надають можливості визначити траєкторію розвитку ТТБ підп-
риємства. 

Рівень техніко-технологічної бази суттєво впливає на ефективність виробничих ресурсів та 
економічні результати діяльності підприємств, якщо при її формуванні та використанні дотри-
муватися структурних та якісних принципів і системних характеристик. 

Принципи формування ТТБ підприємства, що, на відміну від наявних, орієнтованих ви-
ключно на підвищення рівня прогресивності та ефективності її використання, спрямовані на 
забезпечення пропорційності розвитку технічної та технологічної складових. 

Об’єктивна необхідність реалізації сформованих принципів емпірично підтверджена ре-
зультатами аналізу структури ТТБ ГЗК, диспропорційність якої унеможливлює максимально 
повне використання техніко-технологічних передумов забезпечення прибутковості комбінатів. 

Для того, щоб підприємство зберігало свою стійкість при різних варіантах розвитку майбу-
тнього, а стратегія перестала бути жорстким планом і набула необхідної гнучкості потрібно 
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відповідно до сформованих принципів управління (див. рис.1) розробити сценарії розвитку ТТБ 
ГЗК, в основі яких лежить стратегічне планування і стратегічне структуроване бачення змін і 
які є сукупністю змістовних і формалізованих варіантів, що розробляються з метою уявлення та 
подолання невизначеності, яка виникає в процесі реалізації їх стратегії. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР 
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  

 

У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «життєвий цикл галузі» та «життєвий цикл 
підприємства», на основі яких запропоноване визначення сутності життєвого циклу вертикально-інтегрованої струк-
тури у ГМК України. Запропоновано класифікувати синергетичні ефекти за стадіями життєвого циклу вертикально-
інтегрованої структури та визначати синергетичний ефект його тривалості.  

 

Постановка проблеми та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. В умовах 
постійних змін, динамізму і нестабільності економічного середовища актуальності набуває до-
слідження життєвого циклу вертикально-інтегрованих структур гірничо-металургійного ком-
плексу (ГМК) України. Це пояснюється підпорядкованістю гірничорудних і металургійних 
підприємств циклічним законам життєдіяльності, їх потребами проявляти гнучкість, швидко 
реагувати та адаптуватися до змін, що викликає вплив різноманітних зовнішніх і внутрішніх 
факторів.  

Врахування теоретичних і практичних аспектів циклічного розвитку підприємств ГМК 
України, дослідження утворення ними вертикально-інтегрованих структур з урахуванням кон-
цепції життєвого циклу дозволяє удосконалити механізми формування економічних відносин 
при різних формах вертикальної інтеграції. Все це підсилює інтерес до дослідження життєвого 
циклу вертикально-інтегрованих структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження життєвого циклу розгля-
даються багатьма вченими, серед яких Дж. Стіглер, М. Портер, Дж. Мур, К.Р. Харриген, Л. 
Грейнер, І. Бланк, Г. Широкова, О.Матюшенко, І. Бернард та ін. У своїх працях ними при-
діляється багато уваги теоретичним і практичним проблемам життєздатності галузей, 
підприємств, товарів на різних етапах життєвого циклу. 

У науковій літературі існує декілька концепції життєвого циклу, запропоновано чимало 
моделей та означено стадії, які їм відповідають.  Більшість науковців розгляд життєвого циклу 
уявляють як трирівневу систему: життєвий цикл галузі – життєвий цикл підприємства (ор-
ганізації) - життєвий цикл товару. Саме у такому аспекті відбувається розгляд життєвого циклу 
і у нашому дослідженні. 

Однак, як показав аналіз останніх досліджень і публікацій, життєвий цикл вертикально-
інтегрованої структури є досі мало вивченим. Серед науковців відсутній єдиний підхід до трак-
тування поняття «життєвий цикл вертикально-інтегрованої структури». Відповідно, не існує 
єдності у визначенні класифікації стадій цього життєвого циклу, не приділено увагу особливо-
стям їх формування у вертикально-інтегрованих структурах ГМК України, взагалі не дослідже-
но виникнення синергетичних ефектів на різних стадіях життєвого циклу. Зважаючи на озна-
чену проблематику, дослідження життєвого циклу вертикально-інтегрованих структур ГМК 
України потребує подальшого розвитку. 

                                                           

. © Колєсніков Д.В., 2013 
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Постановка завдання. В економічній науці недостатньо ґрунтових досліджень щодо визна-
чення сутності життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури та формування синерге-
тичних ефектів на кожній його стадії. Враховуючи сказане, у статті необхідно на основі розгля-
ду поглядів науковців уточнити сутність поняття «життєвий цикл вертикально-інтегрованої 
структури», визначити його зміст та удосконалити класифікацію видів синергетчних ефектів за 
стадіями життєвого циклу вертикально-інтегрованих структур ГМК України.   

Викладення матеріалу та результати. Дослідження сутності життєвого циклу вертикаль-
но-інтегрованої структури ґрунтується на визначенні понять «життєвий цикл галузі» та «жит-
тєвий цикл підприємства». 

Визначення сутності життєвого циклу галузі ґрунтується, в основному, на працях за-
рубіжних вчених, серед яких теорія життєвого циклу вертикальної інтеграції, запропонована 
Дж. Стіглером [1], концепції життєвого циклу галузі М. Портера [2] та Дж. Мур [3].  

Основна ідея теорії Дж. Стіглера полягає в тому, що коли ринок основного продукту галузі 
великий, безліч компаній будуть спеціалізуватися на кожній стадії технологічного переділу для 
максимального одержання економії від спеціалізації. Коли розміри ринку невеликі (на ранніх 
стадіях розвитку галузі або на етапі її занепаду), галузь буде характеризуватися меншим чис-
лом компаній, які будуть змушені підсилювати інтеграцію через більш низькі обсяги збуту або 
більш високий ступінь невизначеності щодо перспектив розвитку. Таким чином, більш високий 
ступінь вертикальної інтеграції характеризує «молоді» і «зрілі» галузі, у той час як у період ро-
звитку галузі або її занепаду стимули до вертикальної інтеграції слабшають. 

Як на думку, у даній теорії життєвого циклу вертикальної інтеграції Дж. Стіглера не врахо-
вується можливість того, що галузь, у якій спостерігається стрімке пожвавлення вертикальної 
інтеграції компаній, вже розвинена. А отже, розвиток і спад інтеграційних процесів галузі буде 
відбуватися за зовсім іншими етапами, ніж за тими, що зазначені у даній концепції життєвого 
циклу. Крім того, на погляд К.Р. Харриген [4], дослідження взаємозв'язку поділу праці та вер-
тикальної інтеграції у теорії Дж.Стіглера проводилося з використанням недостатньої кількості 
даних, що ускладнює узагальнення висновків.  

В основу ідеї М. Портера покладено аналіз життєвого циклу галузі відповідно до конку-
рентних переваг, серед яких виділено чотири детермінанти: забезпеченість факторами вироб-
ництва; параметри внутрішнього попиту на продукцію даної галузі; наявність у країні конку-
рентоспроможних галузей-постачальників; залежність конкурентоспроможності галузі від 
національних особливостей стратегії, структури і суперництва фірм. М. Портер запропонував 
модель життєвого циклу галузі, яка включає чотири стадії її розвитку: створена галузь; галузь, 
що зростає; зріла галузь; галузь у стані спаду або кризи. При цьому кожній стадії розвитку при-
таманна певна стратегія, що застосовується організаціями [5]. 

Ідеї Дж. Мура у дослідженні життєвого циклу галузі спрямовані на потреби споживачів [3]. 
Відповідно до цього науковець виділяє три фази розвитку галузі: фазу функціональності - спо-
живачі-«ранні прибічники»; фазу надійності - споживачі-«рання більшість»; фазу зручності - 
споживачі-«пізня більшість». Враховуючи сказане можна відзначити, що на думку Дж. Мура 
життєвий цикл галузі тісно пов'язаний із життєвим циклом товару. 

Підсумовуючи результати сучасних досліджень концепцій життєвого циклу галузі, виявле-
но, що багато науковців, серед яких Дж. Стиглер, М. Портер, К Саймонс, Дж. Мур, 
Дж. Кристенс та інші, розглядають галузь як вертикально-інтегровану структуру. Ми частково 
погоджуємося з їх поглядами, однак, вважаємо необхідним не тільки враховувати особливості 
певної галузі при визначенні стадій її життєвого циклу, а й розглядати життєвий цикл окремої 
вертикально-інтегрованої структури. Це пояснюється тим, що вертикально-інтегрованою 
структурою можна вважати як певну галузь народного господарства, так і окрему сукупність 
бізнес-одиниць (підприємств, організацій, установ), які об’єднані офіційно - із закріпленням 
статусу в установчих документах, або неофіційно - на умовах кооперації, партнерства, інших 
форм співпраці. При цьому необхідно досліджувати: де початок утворення і функціонування 
окремої вертикально-інтегрованої структури; коли настає стадія її розвитку, занепаду тощо.  

Оскільки вертикально-інтегрована структура є результатом вертикальної інтеграції певної 
сукупності підприємств, виникає необхідність у розгляді життєвого циклу підприємства.  

Загалом різні науковці щодо трактування сутності життєвого циклу підприємства мають різні 
підходи. Деякі з них під таким життєвим циклом розуміють сукупність стадій впродовж перебігу 
життєдіяльності підприємства від його створення до ліквідації (А. Штангрет, О. Копилюк [6], Л. 
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Лігоненко [7]), інші - «сукупність стадій, що створюють закінчене коло розвитку протягом певно-
го проміжку еволюції підприємства» [8], або «загальний період часу від початку діяльності 
підприємства до природного припинення його існування або відродження на новій основі» (І. 
Бланк [9]). Є також такі, що життєвий цикл розглядають як об’єктивну реальність або певні зако-
номірності у розвитку (І. Мазур, В. Шапіро, Н. Ольдерогге [10], Н. Родіонова [11]). 

Життєвий цикл підприємства відрізняється від тривалості його життя, а тому існує певна 
суперечливість у твердженні, що він включає стадії від створення до ліквідації, адже 
необов’язково після занепаду може відбутися ліквідація підприємства.  

Найбільш повне трактування сутності життєвого циклу підприємства надає О. Матюшенко, 
яка визначає його як сукупність стадій, що створюють закінчене коло розвитку протягом пев-
ного проміжку еволюції підприємства, кожна з який характеризується певною системою стра-
тегічних цілей та завдань, особливостями формування ресурсного потенціалу та досягнутими 
результатами функціонування [8].  

Щодо визначення сутності вертикально-інтегрованої структури, то тут є певні особливості. 
По-перше, якщо розглядати вертикально-інтегровану структуру як об’єднання всіх підприємств 
за галузевою ознакою, то, безумовно життєвий цикл вертикально-інтегрованої структури мож-
на трактувати як життєвий цикл галузі. По-друге, якщо вертикально-інтегровану структуру 
визначати як сукупність окремих бізнес-одиниць, які об’єднані між собою, наприклад, за тех-
нологічним ланцюгом, то життєвий цикл вертикально-інтегрованої структури можна представ-
ляти з позицій життєздатності всіх підприємств, що входять в цю структуру. Якщо говорити 
про другий варіант визначення життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури, то поча-
ток її утворення та закінчення визначається двома основними чинниками: сировинною базою та 
кінцевим продуктом відповідно. Крім того, підприємства, які входять до складу вертикально-
інтегрованої структури, у свою чергу, можуть бути також інтегрованими структурами і 
об’єднувати у собі декілька структурних елементів. Тому визначення життєвого циклу верти-
кально-інтегрованої структури є достатньо складним і комплексним завданням.  

Отже, розставивши основні акценти при дослідженні життєвих циклів, ми виділяємо два 
основні напрями:  

Дослідження життєвого циклу окремої галузі, яку, за певних умов, можна розглядати як 
вертикально-інтегровану структуру. 

Дослідження життєвого циклу окремої вертикально-інтегрованої структури, утворення 
якого засновано на життєвих циклах підприємств, що включаються в неї. 

Розглядаючи вертикально-інтегровані структури ГМК України виникає необхідність вста-
новлення тієї стадії життєвого циклу, на якій знаходиться певна структура.  

Як показали раніше проведені нами дослідження, необхідність утворення вертикально-
інтегрованих структур у ГМК України визначається, перш за все, технологічною доцільністю, 
яка полягає у забезпеченні якісного перебігу всього виробничого процесу – від видобутку 
залізорудної сировини до виробництва кінцевої металопродукції. У зв’язку з цим ми вважаємо, 
що початок встановлення життєвого циклу вертикально-інтегрованих структур ГМК України 
визначається відповідно до етапів розвитку гірничодобувних підприємств, а завершення цього 
процесу - етапами розвитку підприємств металургії, які виробляють кінцеву продукцію (товар-
ний металопрокат, труби тощо) та входять до складу цієї структури. При цьому, у зв’язку з тим, 
що кожна вертикально-інтегрована структура об'єднує в собі декілька структурних ланок тех-
нологічного ланцюжка, на нашу думку, доцільно також розглядати знаходження окремого ви-
робничого переділу на певній стадії життєвого циклу. 

Взначальним у встановленні того, на якій стадії знаходиться певна вертикально-
інтегрована структура є стан розвитку гірничорудних підприємств, які становлять сировинну 
базу. Саме від стану запасів покладів залізорудної сировини, рівня технології її видобутку та 
економічного стану підприємств сировинної бази залежать результати та ефективність діяль-
ності підприємств на подальших переділах технологічного ланцюга. Не менш важливим є 
врахування стану розвитку підприємств металургії, оскільки від результатів реалізації кінцевої 
продукції залежить стан розвитку всієї вертикально-інтегрованої структури і, відповідно, стадія 
її життєвого циклу. 

Отже, якщо на ринку металопродукції відбувається спад, металургійні підприємства виму-
шені зменшувати обсяги виробництва, знижувати ціни на металопродукції для підтримання 
необхідного рівня конкурентоспроможності. Від такої ситуації починають потерпати і гірничо-
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рудні підприємства, у яких виникають проблеми зі збутом залізорудної продукції. У результаті 
може відбутися зниження фінансових результатів і показників рентабельності на всіх етапах 
переділах, що негативно впливає на операційну діяльність, фінансовий стан і, відповідно, ро-
звиток вертикально-інтегрованої структури ГМК України. Як наслідок дана структура може 
змінити стадію життєвого циклу і перейти, наприклад, зі стадії стабільності у стадію занепаду. 
Перехід з однією стадії в іншу може відбутися і у протилежному випадку – при прогресивному 
розвитку вертикально-інтегрованої структури.  

Необхідно також зазначити, що перехід з однієї стадії в іншу не обов’язково може бути 
послідовним: створення; розвиток; стабільність; старіння (занепаду); ліквідація. Як показав 
аналіз стану розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів, можливий перехід, наприклад, зі 
стадії розвитку зразу ж у стадію старіння (занепаду) [12,13]. А отже, твердження, що стадії 
життєвого циклу не мають детермінованої послідовності є обгрунтованими. 

З огляду на сказане, набуло подальшого розвитку визначення сутності життєвого циклу 
вертикально-інтегрованої структури в ГМК України як сукупності стадій її розвитку, який 
визначається на кожному етапі - від видобутку залізорудної сировини до виробництва і ре-
алізації металопрокату та іншої кінцевої продукції металургії. При цьому кожна зі стадій ха-
рактеризується певними специфічними особливостями, цілями, завданнями, синергетичними 
ефектами, а також можливістю переходу вертикально-інтегрованої структури на іншу стадію 
життєвого циклу внаслідок приєднання окремих бізнес-одиниць, впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища, що супроводжується виникненням синергетичного ефекту трива-
лості життєвого циклу. На відміну від існуючих визначень, нами враховано особливості 
функціонування та взаємозв’язку підприємств ГМК України, пріоритетність визначення стану 
їх розвитку при встановленні стадії життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури, а 
також формування синергетичних ефектів на кожній стадії та нового виду ефекту - синергетич-
ного ефекту тривалості життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури.  

Вперше запропонований нами ефект полягає у тому, що за рахунок зміни складу верти-
кально-інтегрованої структури у результаті об’єднання, приєднання або від’єднання окремих 
бізнес-одиниць перехід з однієї стадії життєвого циклу на іншу може прискорюватися або 
уповільнюватися. Так регулюється тривалість певної стадії життєвого циклу вертикально-
інтегрованої структури та здійснюється управління нею. Слід зазначити, що синергетичний 
ефект тривалості життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури властивий лише їй, 
оскільки може визначається тільки у процесі інтеграції.  

З огляду на сказане, запропоновано класифікувати синергетичні ефекти за стадіями жит-
тєвого циклу вертикально-інтегрованої структури та визначати синергетичний ефект його три-
валості (рис. 1).  

Проявами синергетичного ефекту на стадії створення вертикально-інтегрованої структури 
у ГМК України, є, наприклад, виникнення нових умов і способів співпраці окремих бізнес-
одиниць, що в неї входять, нових можливостей розвитку цієї структури, розширення сировин-
ної бази та/або можливостей збуту, зміни стану ринку, якості менеджменту, корпоративної 
культури тощо. 

 

 

Рис. 1. Класифікація синергетичних ефектів за стадіями життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури 
 

Проявами синергетичного ефекту, що виникає на стадії розвитку вертикально-інтегрованої 

структури у ГМК України, можна вважати зростання обсягів виробництва та реалізації 

залізорудної сировини і металопродукції за рахунок ефекту масштабу, відповідно, зниження 

питомих поточних витрат, можливість застосування нових технологій, покращення ко-

мунікаційних зв’язків, якості кадрового складу, зростання можливості залучення додаткових 

 Синергетичний ефект за стадіями життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури  

створення стабільності розвитку  ліквідації старіння 

Синергетичний ефект тривалості життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури  
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фінансових ресурсів, зміцнення фінансового стану, зростання ринкової вартості вертикально-

інтегрованої структури, підвищення її іміджу і репутації та інше. 

На стадії стабільності функціонування вертикально-інтегрованої структури синергетичний 

ефект може мати ті самі прояви, що і на стадії розвитку, а крім того: можливості покращення 

стратегічного і податкового планування, скорочення управлінських витрат за рахунок оп-

тимізації управлінських рішень та усунення дублюючих функцій, забезпечення додаткових 

конкурентних переваг, розширення залучення інформаційних технологій, стабілізація інве-

стиційних витрат в активи структури, використання досвіду та набутих знань тощо.     
Стадія старіння (занепаду) характеризується такими проявами синергетичного ефекту при 

функціонуванні вертикально-інтегрованої структури: зниженням обсягів виробництва та ре-
алізації залізорудної сировини і металопродукції, підвищенням величини собівартості про-
дукції внаслідок інтеграції, збільшенням вартості фінансового капіталу та звуженням можливо-
стей його залучення, перетіканням інтелектуального капіталу в інші підприємницькі структури, 
підвищенням фінансових та інших видів ризиків, зниженням економічної активності та ринко-
вої вартості вертикально-інтегрованої структури, погіршенням її фінансового стану. 

Стадія ліквідації вертикально-інтегрованої структури також супроводжується синергетич-
ним ефектом, основними проявами якого є: вивільнення неефективно залученого капіталу 
власників бізнес-одиниць, що в неї включаються, можливість виконання зобов’язань перед кре-
диторами, розширення (звуження) можливостей у постачанні та збуті для окремих бізнес-
одиниць, внаслідок ліквідації вертикально-інтегрованої структури, зміна фінансового стану та 
економічних показників діяльності окремих бізнес-одиниць, зміна ринкової вартості, репутації 
та іміджу окремих бізнес-одиниць тощо. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. За результатами проведених досліджень 
можна зробити такі висновки. У науковій літературі відсутній єдиний підхід до трактування 
сутності життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури. На основі розгляду наукових 
досліджень і публікацій щодо цього питання запропоновано під життєвим циклом вертикально-
інтегрованої структури у ГМК України розуміти сукупність стадій її розвитку, який визна-
чається на кожному етапі - від видобутку залізорудної сировини до виробництва і реалізації 
металопрокату та іншої кінцевої продукції металургії. Кожна зі стадій життєвого циклу верти-
кально-інтегрованої структури характеризується певними, специфічними особливостями, ціля-
ми, завданнями, синергетичними ефектами, а також можливістю переходу її на іншу стадію 
життєвого циклу внаслідок приєднання окремих бізнес-одиниць, впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища, що супроводжується виникненням синергетичного ефекту трива-
лості життєвого циклу. Запропоновано класифікувати синергетичний ефект вертикально-
інтегрованої структури за стадіями життєвого циклу (синергетичний ефект на стадіях створен-
ня, розвитку, стабільності, старіння та ліквідації вертикально-інтегрованої структури), а також 
виділяти синергетичний ефект тривалості життєвого циклу.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-СТРАТЕГІЧНИХ  
МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті проаналізовано теоретико-методологічні засади створення економічного механізму формування еко-
номіко-стратегічних можливостей (потенціалу) підприємства, визначені основні його етапи. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Забезпечення прогре-
сивного економічного розвитку вітчизняної економіки пов'язане з вирішенням проблеми 
підвищення ефективності формування відповідних ресурсних, стратегічних, економічних мож-
ливостей промислових підприємств.  

Вирішення проблем економічного і соціального розвитку України у сучасних умовах по-
требує безперервного руху й оновлення факторів виробництва, і, в першу чергу, засобів вироб-
ництва. Також неабияке значення набуває динамічний характер розвитку потенційних можли-
востей підприємства у відповідності до стратегічних цілей його існування на поточному про-
дуктовому ринку.  

Важлива роль відтворювального процесу в забезпеченні прогресивного економічного ро-
звитку вітчизняної економіки, складність завдань, пов'язаних з вирішенням цієї проблеми у су-
часних умовах господарювання промислових підприємств обумовлюють необхідність подаль-
ших наукових досліджень напрямів підвищення ефективності використання та відтворення їх 
економіко-стратегічних можливостей і сил. 

Необхідність підвищення ефективності використання потенційних можливостей вітчизня-
них підприємств визначається, насамперед, основною стратегічною метою (ціллю) більшості із 
них - виживанням в умовах ринку. Вказана мета об'єктивно примушує суб'єктів господарської 
діяльності мінімізувати витрати ресурсів, які є в їхньому розпорядженні, і водночас виробляти, 
по можливості, таку кількість продукції, яка задовольнила б існуючий на неї попит. При цьому 
продукція, вироблена ними, повинна бути конкурентоспроможною, відповідати вимогам спожи-
вачів та реалізовуватися в обсягах, близьких до обсягів виробництва. 

Аналіз досліджень і публікацій. Методологічні, методичні та прикладні проблеми й пи-
тання оцінки величини та ефективності використання потенціалу взагалі досліджували в своїх 
роботах провідні вітчизняні та закордонні вчені Л.Л.Абалкін, А.І.Анчишкін, В.М.Архипов, M.I. 
Іванов, I.I. Лукінов, Ф.М. Русинов, Е.Б. Фігурнов [5], Д.А.Черніков, Н.І. Рябикіна [3]. Різні ас-
пекти сутності та ефективності використання окремих елементів потенціалу підприємства й 
економіки країни в цілому досліджувалися в роботах Ю.Г. Вілкула, А.М. Турило, О.С. Галушко 
[2], Ю.Ю. Донця, В.Я. Нусінова, В.О. Котлова, В.Л. Кузьменка, О.С. Федоніна [4] та багатьох 
інших вчених. 

Поряд з тим, в економічній теорії та практиці в недостатній мірі вирішено питання 
оцінювання та відтворення саме економіко-стратегічного потенціалу. Це зумовило вибір теми 
дослідження та її актуальність, визначило мету і завдання дослідження. 

Постановка завдання. У наш час існує нагальна проблема необхідності відновлення виро-
бничого та економічного потенціалу багатьох промислових підприємств та цілих галузей 
народного господарства за умов обмеженості фінансових і виробничих ресурсів, тобто всього 
того, що становить потенціал народного господарства. У стратегії розв'язку проблеми росту 
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потенціалу виробничої сфери суспільства в Україні важливе місце приділяється нарощуванню 
й удосконалюванню виробничого потенціалу його галузей на інноваційній основі. 

Метою роботи є теоретичне та практичне обґрунтування методологічних засад створення ме-
ханізму формування економіко-стратегічних можливостей (потенціалу) промислового підприємс-
тва, на прикладі об’єктів гірничорудної промисловості. 

В основу досліджень покладено ідею зростання ефективності відтворення економіко-
стратегічного потенціалу підприємств за рахунок впровадження економічного механізму обґрун-
тування основних параметрів його формування з використанням критеріальних показників ефек-
тивності процесу відтворення. 

Викладення матеріалу та результати. Поняття виробничий потенціал одним з перших у 

вітчизняній літературі було застосовано А.І. Анчишкіним, який включив до його складу набір 

ресурсів, які в процесі виробництва узгоджують форму його факторів [6, с.14]. І в наш час ре-

сурсний зміст виробничого потенціалу є найпоширенішим серед економістів. Так, виробничий 

потенціал, з одного боку, розглядається як сукупність наявних (фактично використовуваних) 

ресурсів, при цьому не враховується їх взаємозв'язок і взаємообумовленість, а також їх участь у 

виробничому процесі [7, с.214]. Інший погляд - це представлення виробничого потенціалу як 

сукупності ресурсів виробництва в певній кількості і якості [8], але "без врахування реальних 

взаємозв'язків, що складаються в процесі виробництва" [9]. Третя група авторів характеризує 

«потенціал» як сукупність спільно функціонуючих ресурсів, що володіють здатністю робити 

певний обсяг продукції [5].  

В економічній науці переважає концепція вивчення економічних явищ, що протікають на 

підприємствах, як з'єднання ізольованих і не зв'язаних між собою ресурсів виробництва. Ос-

новна маса досліджень в області економічної ефективності діяльності підприємства присвячена 

дослідженню специфіки основних і оборотних засобів, трудових ресурсів, фінансових ресурсів 

тощо. Цим ресурсам в економічних науках завжди приділялася велика увага, але в основному 

кожний елемент окремо, що на певному етапі розвитку наукової економічної думки було 

цілком виправданим. Негативним наслідком стало приділення недостатньої уваги витратному 

методу оцінки названих ресурсів, який є основою формування головних економічних категорій. 

Аналіз розглянутих точок зору підводить нас до висновку, що економіко-стратегічні мож-

ливості промислового підприємства - це сукупність факторів виробництва, наявних ресурсів і 

стратегічно-доцільних резервів, поєднаних для цілеспрямованої, творчої діяльності, орієнтова-

ної на задоволення поточних та перспективних потреб власників підприємства і суспільства у 

цілому. Кількісні і якісні характеристики цих ресурсів, а також рівень їх сукупного впливу й 

визначають виробничу здатність промислового підприємства або групи підприємств.  

Труднощі у визначенні складу економіко-стратегічного потенціалу підприємства полягає в 

тому, що всі його елементи функціонують одночасно й у сукупності. Тому особливості фор-

мування, використання й відтворення потенціалу можуть бути виявлені тільки як їх комбінація.  

Використання в цих цілях лише тільки спеціальних методів математичної статистики може 

дати тільки недостатньо адекватні результати. Тому найбільш об'єктивним методом досліджен-

ня складу елементів економіко-стратегічного потенціалу промислового підприємства, як склад-

ної економічної структури, виявляється системний підхід. 

Економіко-стратегічний потенціал підприємства доцільно розглядати як ціле, у якому 

єдність форми й змісту виникає через збереження й взаємозалежність його частин, які перебу-

вають у функціональній залежності, коли зміна однієї частини веде до зміни інших частин. У 

теорії системного дослідження таке ціле називають органічно цілим.  

Отже, інтегральні економіко-стратегічні можливості (потенціал) можуть бути визначені че-

рез наявний економічний потенціал та стратегічно-доцільні резерви його розширеного відтво-

рення, що повинні забезпечити спроможність підприємства досягти прогнозованих, стра-

тегічних результатів у майбутньому. Однак при цьому повинні бути забезпечені вимоги ком-

плексного виміру впливу всіх складових потенціалу на результуючий, тобто впливу потуж-
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нісних факторів зміни виробничого потенціалу, який чинить суттєвий вплив на ресурсно-

виробничий, а останній у свою чергу на економічний потенціал. 

Формування економіко-стратегічного потенціалу (ЕСП) підприємства - це процес визна-

чення потреб, створення та розвитку його можливостей підприємства, що відповідають поточ-

ним умовам виробництва, побудова організаційно-технічних передумов досягнення стратегіч-

ної мети існування системи зі створенням гнучкого плану відтворення технічної бази вироб-

ництва. Механізм економічного обґрунтування формування економіко-стратегічного потен-

ціалу підприємства має основні етапи, наведено на рис. 1. 

 

1. Формування системи цілей підприємства: 
- визначення оптимальної результативності 
- чи необхідно проводити перегляд економіко-
стратегічного потенціалу? 

Блок накопичення та обробки інформації про виробничо-технічний стан підприємства 

2. Визначення ключових 
параметрів та факторів: 

- умови розвитку;  
- вплив НТП;  
- ціна залучення капіталу 

3. Оцінка фактичного рівня ЕСП: 
- базисний ЕСП; 
- перспективний ЕСП 

ЕСПф 

4. Діагностика рівня оптимальної  
потреби у ЕСП: ЕСПнеобх 

Необхідність проведення процесу відтворення 
економіко-стратегічного потенціалу: 

ЕСПф ≠ ЕСПнеобх 

5. Визначення рівня 
додаткової потреби: 

ΔЕСП 

6. Оцінка прогнозного 
рівня середньорічного 

приросту 

7. Визначення необхідних 
умов відтворення ЕСП: 

- параметри руху ЕСП; 
- темпи перетворення ЕСП. 

8. Пошук оптимальної 
структури джерел 

фінансування 

9. Складання плану 
реалізації 

інвестиційної 
програми 

Необхідність 
додаткового 

залучення фінансових 
джерел? 

ΔЕСП > 0 

10. Оцінка 
результативності 

програми: 
ЕВЕСП > 0 

11. Виявлення негативних 
тенденцій 
- створення коректуючих сигналів 
- пошук резервів 

- збереження накопиченої 
інформації 
- перехід до наступної 
стратегічної мети 

Так 

Ні 

Так 

Так 

Так Ні 

Ні 

Ні 

Рис. 1. Основні етапи механізму економічного обґрунтування формування економіко-стратегічного потенціалу 

Етап 1. Формування системи цілей підприємства щодо його подальшого виробничого розви-
тку. На цьому етапі спочатку досліджуються тенденції руху виробничої системи за даними попе-
редніх звітних періодів, потім визначається прогнозний рівень виробництва, а отже й виробничих 
потужностей, який у свою чергу узгоджується зі стратегічною метою діяльності підприємства на 
найближче майбутнє. 

Етап 2. На другому етапі визначаються ключові фактори та параметри, що впливають на фак-
тичний рівень економіко-стратегічного потенціалу та зможуть чинити вплив на нього в майбут-
ньому. 

На процес розвитку економіко-стратегічного потенціалу підприємства найбільший вплив чи-
нить темп науково-технічного прогресу. Визначається як середньорічний рівень інтенсифікації 
виробництва та оцінюється через дію трьох складових: темп зменшення питомих витрат на вироб-
ництво продукції промислового підприємства; темп підвищення екологічності виробництва; по-
ліпшення умов праці робітників підприємства. 

Етап 3. Наступним етапом процесу формування економіко-стратегічного потенціалу підпри-
ємства є етап, на якому необхідно визначити фактичний, досягнутий рівень економіко-
стратегічного потенціалу.  

Етап 4. Четвертий етап процесу формування економіко-стратегічного потенціалу промисло-
вого підприємства – це встановлення рівня оптимальної потреби у окремих його складових потен-
ціалі. Поєднання інформації про оптимальний рівень майбутньої продуктивності підприємства, 
рівень науково-технічного прогресу та умови застосування досягнутого рівня ресурсних та страте-
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гічних можливостей дасть змогу визначити необхідний у майбутньому рівень економіко-
стратегічного потенціалу підприємства. 

Етап 5. Шляхом зіставлення необхідного у майбутньому рівня та фактичного значення еко-
номіко-стратегічного потенціалу визначається додаткова потреба у його розширенні. Встановлю-
ється необхідний приріст за умов збереження сучасного стану розвитку науки та техніки та фінан-
сово-кредитної системи країни (прогнозований рівень інфляції та інших макроекономічних показ-
ників). 

Етап 6. Визначається прогнозний середньорічний темп росту економіко-стратегічного потен-
ціалу на підприємстві за період реалізації проекту та відповідний йому темп приросту – рівень ро-
зширення техніко-технологічної і виробничо-економічної бази підприємства. 

Етап 7. Використовуючи наявну інформацію про необхідний приріст економіко-
стратегічного потенціалу та закономірності відтворювальних процесів на підприємстві визначаємо 
ключові параметри протікання процесу його відтворення. На цьому етапі встановлюється оптима-
льне співвідношення щорічного введення та вибуття потенціалу відповідно щорічних темпів роз-
ширення виробництва. 

Етап 8. Розширене відтворення економіко-стратегічного потенціалу на підприємстві потребує 
додаткового залучення фінансових ресурсів. Визначення суми та структури джерел фінансування 
процесів відтворення технічного потенціалу на підприємстві стає головною задачею керівництва 
на початку кожного року реалізації проекту формування стратегічного потенціалу. 

Етап 9. З метою досягнення планомірного, стабільного розвитку економіко-стратегічного по-
тенціалу на підприємстві слід розробити відповідний план заходів. Цей план, або інвестиційна 
програма, повинен чітко визначати за роками здійснення проекту значення ключових параметрів 
господарської діяльності підприємства. Створюється графік введення в експлуатацію та виведення 
за спрацюванням об’єктів технічного потенціалу, встановлюються щорічні планові завдання з об-
сягів виробництва продукції, визначається ресурсне забезпечення програми відтворення, у тому 
числі величина та структура залучених фінансових ресурсів. 

Етап 10. Передостаннім етапом формування економіко-стратегічного потенціалу є оцінка йо-
го результативності, яка здійснюється на кожному кроці реалізації інвестиційної програми та за 
кінцевими результатами при досягненні встановленої стратегічної мети. Ефективність процесу 
визначається співставленням загальних результатів діяльності виробничої системи та витрат на 
виробництво, відтворення технічного потенціалу і втрат від бездіяльності підприємства. Останні 
отримуємо у тому випадку, коли планове виробниче завдання конкретного кроку інвестиційної 
програми виконується не у повному обсязі. 

Етап 11. На останньому кроці програми відбувається остаточна апробація механізму форму-
вання економіко-стратегічного потенціалу, здійснюється коректування всіх вхідних параметрів, 
факторів і залежностей методики. Не слід також забувати про те, що процес формування економі-
ко-стратегічних можливостей на підприємстві є нескінченним та циклічним. Це означає, що при 
досягненні встановленої мети система змінюється, як і зовнішні та внутрішні параметри, а тому 
з’являється необхідність встановлювати нові цілі. Реалізація цих нових цілей буде потребувати 
відповідного ресурсного забезпечення, у тому числі зміни технічного потенціалу. Отже, виробни-
ча система переходить на новий виток розвитку, етапи формування економіко-стратегічного поте-
нціалу повторюються, табл. 1. 

Таблиця 1  

Інвестиційна програма розвитку технічного потенціалу підприємства до рівня оптимальної продуктивності 

Підрозділ ПАТ 
„КЗРК” 

Рівень ЕСП, 
тис.грн 

ЕСП залуче-
ний, тис.грн. 

ЕСП виведе-
ний, тис.грн 

Величина залучення капіталу, 
тис.грн 

Річна продукти-
вність, тис.тн 

власного позикового 
 1 279 244 17 171 2 581 15322,20 1856,33 1 447 
 2 294 363 18 101 2 720 16151,82 1956,85 1 623 
 3 310 302 19 081 2 868 17026,36 2062,80 1 821 
Разом  54 353 8 168 48500,38 5875,98  

 

Реалізація розробленого механізму на шахті ім. Леніна ПАТ „Криворіжзалізрудком” дозволи-
ла розробити інвестиційну програму розвитку економіко-стратегічного потенціалу (див. табл. 1) та 
оцінити економічний ефект від її результатів на рівні 28,8 млн грн. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Механізм процесу формування економіко-
стратегічного потенціалу у наведеному вигляді є досить простим. Він може застосовуватися на 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 35, 2013 322

будь-якому промисловому підприємстві. Витрати машинного та робочого часу працівників за по-
передніми оцінками становлять від однієї до трьох неділь залежно від того, на якому підприємстві 
чи його структурному підрозділі виконується планування, в якому стані на сьогодні знаходить 
аналітичний облік, на який стратегічний період розраховується інвестиційна програма. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГМК 
 

Підвищити економічну ефективність виробництва металургійних підприємств і виявити резерви виробничого 
потенціалу можна шляхом оптимізації наявних виробничих ресурсів та раціонального їх використання. 
Оптимізувати виробництво продукції металургійного підприємства можливо за допомогою методів економіко-
математичного моделювання. Рішення задачі зводиться до пошуку максимальної дохідності від реалізації продукції 
в умовах обмежених обсягів виробничих ресурсів. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. В процесі становлен-
ня ринкових відносин, здійснення інституційних перетворень в економіці України важливого 
теоретичного й практичного значення набуває проблема формування і використання виробни-
чого потенціалу підприємств. Сформований на принципах раціонального підходу виробничий 
потенціал забезпечує конкурентоздатність функціонування підприємств та інших суб’єктів гос-
подарювання, сприяє розвитку матеріально-технічних, структурно-функціональних, соціально-
трудових та інших його елементів.  

Металургійне підприємство як виробнича система включає засоби праці як кооперацію 
(систему) машин, робочу силу як кооперацію робітників або систему спільної праці, економіку 
як систему економічних стосунків усередині і поза підприємством і систему управління. Мета-
лургійне виробництво та технологічні процеси на підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» мають ряд своїх специфічних особливостей, що істотно відрізняють їх від інших промис-
лових виробництв і накладають певний відбиток на вимоги до форм і методів організації виро-
бництва. Звідси випливає потреба в науковому дослідженні основних тенденцій, що сформува-
лись на локальному рівні промислової ієрархії, взаємозв’язку динаміки складу і обсягів вироб-
ничих ресурсів з ефективністю виробництва металургійного підприємства, методів оптимізації 
процесів формування і використання виробничого потенціалу. Це вимагає відповідних змін в 
тактиці і стратегії управління виробничим потенціалом на засадах пошуку нових підходів до 
вдосконалення механізму дії економічних факторів, важелів і стимулів, які притаманні ринко-
вій економіці щодо суттєвої економії ресурсів та їх інтенсивного використання. 
                                                           

© Поліщук І.Г., Пасічник Н.В., Короленко О.Б., 2013 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 35, 2013 323

Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлювались у 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених. У наукових працях О. Амоші, Л. Безчасного, 
П. Бєлєнького, Є. Бойка, В. Венді, В. Геєця, М. Герасимчука, М. Горелік, М. Долішнього, 
М. Козоріз, О. Кузьміна, Є. Крикавського, М. Чумаченка, С. Ямпольського та багатьох інших 
вчених обґрунтовуються шляхи підвищення ефективності виробництва, її структурної перебу-
дови, вплив науково-технічного прогресу на використання виробничих ресурсів на макро-і мік-
рорівнях, стратегії розвитку підприємств. На сьогодні існує безліч різних визначень і тракту-
вань понять «потенціал», «ресурси», «виробничий потенціал». Найбільш повно сутність потен-
ціалу наведено у Великій Радянській Енциклопедії - під потенціалом варто розуміти сукупність 
засобів, запасів та можливостей, використання яких дозволяє досягти економічного ефекту. 

Для подальшого розвитку дослідження важливо визначити, що варто розуміти під 
ресурсами. Економічні ресурси - це ті природні і соціальні сили, що можуть бути залучені у 
виробництво, у процес створення товарів, послуг і інших цінностей. В економічній науці 
ресурси підрозділяють на чотири групи: природні, матеріальні, трудові і фінансові. 
Особливістю категорії «ресурси» є їхня відтворюваність (відтворені ресурси), тобто здатність 
відновлюватися замість спожитої частини. До не відтворювальних ресурсів відносяться 
земельні угіддя, корисні копалини, повітря й інші, тобто ресурси, що практично неможливо 
відтворити знову. У загальному виді ресурси підприємства розуміються як сукупність засобів, 
запасів, джерел, засобів і предметів праці, що маються в наявності в підприємства і здатних 
бути мобілізованими і приведеними в дію, а також використаними для досягнення його цілей.  

Мати достатні ресурси для підприємства означає мати у своєму розпорядженні необхідні 
можливості за певних умов для свого розвитку і нормального функціонування відповідно до 
поставленої мети. Однак група авторів, у тому числі М.А. Комарів, Е. Румянцева, А. Яковенко, 
додають в існуючу класифікацію ще й інформаційний ресурс, що займає в даний час одну з 
домінуючих позицій. Характеризуючи виробничий потенціал, варто враховувати, що в його 
склад входять не тільки ресурси, призначені до споживання в розглянутому періоді, але і їх 
страховий і інший запаси. Отже, виробничий потенціал визначає потенційну (а не тільки 
реальну) можливість їхнього споживання в процесі суспільного виробництва. 

Головна задача виробничого потенціалу - це виготовлення продукції при мінімальних ре-
сурсних затратах. Для того, щоб виробничий потенціал міг здійснювати цей безперервний і по-
стійно відновлюваний процес, він сам повинен безперервно і постійно відновлюватись. В умо-
вах ринку виробничий потенціал підприємства повинен відображати можливості по виробниц-
тву конкурентоспроможної продукції. А для цього необхідно мати не лише оцінку стану виро-
бничого потенціалу, а й оцінку резервів збереження і подальшого розвитку виробничого потен-
ціалу. Нові методичні підходи до оцінки виробничого потенціалу та резервів досліджували на-
уковці Н.І. Рябикіна, І.Б. Чичкало-Кондрацька та інші. Аналіз останніх публікацій, присвячених 
проблемам оцінки потенціалу підприємства дозволяє виділити найбільш вдалий підхід, відпо-
відно до якого виробничий потенціал - це потенційний обсяг виробництва продукції, потенцій-
ні можливості основних засобів, потенційні можливості використання сировини і матеріалів, 
потенційні можливості професійних кадрів.  

Постановка завдання. Предметом дослідження є підвищення ефективності використання 
виробничого потенціалу металургійних підприємств в умовах ринкових перетворень. Для об-
ґрунтування основних заходів щодо стратегії розвитку підприємства металургійного підприєм-
ства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» треба проаналізувати наявність та ефективність вико-
ристання виробничого потенціалу підприємств металургійної галузі України.  

Викладення матеріалу та результати. Безпосередньо Україна має 13 металургійних ком-
бінатів (за рівнем концентрації виробництва чорних металів Україна посідає одне з перших 
місць у світі: 98 % чавуну і 97 % сталі виробляється на підприємствах із щорічним виплавлян-
ням понад 1 млн т). Всі вони відносяться до числа найбільш крупних промислових підпри-
ємств, а за характером внутрішніх технологічних зв'язків сучасні металургійні комбінати відно-
сять до підприємств металургійно-енергохімічного профілю.  

Виробництво чорних металів зосереджено переважно на підприємствах повного циклу, що 
розміщенні в трьох районах - у Придніпров’ї (Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, 
Запоріжжя), Донбасі (Донецьк, Макіївка, Краматорськ), Приазов’ї (Маріуполь). Найбільшими 
металургійними комбінатами є: “АрселорМіттал Кривий Ріг”, “Азовсталь” (Маріуполь), “Запо-
ріжсталь”, Донецький і Макіївський. 
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Для розвитку чорної металургії в Україні є всі умови: величезна, компактно розміщена си-
ровинна база (залізні, марганцеві руди, вогнетриви, флюсові вапняки тощо); споживач (метало-
ємне машинобудування); густа транспортна мережа; значні паливні (коксівне вугілля) та тру-
дові ресурси.  

Проведемо аналіз формування та ефективності використання виробничого потенціалу під-
приємств металургійної галузі України протягом 2009-2011 рр.  

Для експрес-оцінки рівня ВПП були обрані наступні показники, які наведено в табл. 1 й 
експертним шляхом визначені їхні граничні значення. 

Аналіз коефіцієнту зносу ОЗ підприємств галузі показав, що найбільший знос основних 
засобів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».  

За аналізований період динаміка даного показника покращилася, що говорить про 
модернізацію та оновлення основних засобів підприємства. Дана тенденція притаманна також 
ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського», що 
є позитивно в діяльності даних підприємств.  

Однак, відбулося збільшення даного показника на підприємствах ПАТ «ММК ім. Ілліча» та 
ПАТ «Алчевський МК», що говорить про збільшення зносу ОЗ підприємств та необхідність 
оновлення та модернізації основних засобів підприємств для здійснення ефективної 
господарської діяльності. 

Таблиця 1 
Показники формування та ефективності використання виробничого потенціалу підприємств  

металургійної галузі України 

Складова Показники Назва підприємства 
Роки 

2009 2010 2011 

В
и

ро
б

н
и

ч
а 

ск
ла

д
о

ва
 

Коефіцієнт 
зносу ОЗ, % 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 80,82 77,60 76,80 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 57,66 62,40 67,13 
ПАТ «МК Азовсталь» 50,73 34,09 21,23 
ПАТ «Запоріжсталь» 56,40 60,25 58,93 
ПАТ «Алчевський МК» 38,85 47,38 55,90 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 50,58 52,40 49,68 

Співвідно-
шення коефі-
цієнтів онов-
лення і ви-
буття ОЗ 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 6,49 5,13 4,86 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 1,42 0,84 0,74 
ПАТ «МК Азовсталь» 5,46 23,94 28,61 
ПАТ «Запоріжсталь» 4,03 0,76 3,21 
ПАТ «Алчевський МК» 6,56 2,46 1,63 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 26,82 37,52 15,96 

Фондовідда-
ча, грн/грн 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 0,65 0,97 1,17 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 1,45 2,69 3,94 
ПАТ «МК Азовсталь» 2,27 3,31 4,35 
ПАТ «Запоріжсталь» 1,91 2,78 3,65 
ПАТ «Алчевський МК» 1,47 1,53 1,59 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 3,39 3,68 4,99 

Матері-
альна  

складова 

Матеріало-
віддача, 
грн/грн 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1,47 1,39 1,49 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 1,24 1,20 1,16 
ПАТ «МК Азовсталь» 1,56 1,63 1,69 
ПАТ «Запоріжсталь» 1,31 1,28 1,22 
ПАТ «Алчевський МК» 1,17 1,21 1,25 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 1,32 1,21 1,17 

Частина 
змінних ви-

трат у собіва-
ртості проду-

кції, % 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 66,55 76,70 73,60 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 80,26 85,75 87,56 
ПАТ «МК Азовсталь» 88,10 89,20 89,92 
ПАТ «Запоріжсталь» 66,60 74,00 69,40 
ПАТ «Алчевський МК» 95,15 91,18 89,32 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 85,94 93,58 95,98 

К
ад

ро
ва

 с
кл

ад
о

ва
 

Продуктив-
ність праці 1 
робітника, 

тис.грн/особу 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 375,16 662,54 868,59 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 318,29 641,49 752,12 
ПАТ «МК Азовсталь» 1991,26 2496,25 2654,31 
ПАТ «Запоріжсталь» 529,05 681,89 990,98 
ПАТ «Алчевський МК» 718,01 853,08 988,15 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 651,63 800,89 1199,45 

Коефіцієнт 
професійного 

складу, % 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 34,60 37,80 41,20 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 33,30 33,40 33,50 
ПАТ «МК Азовсталь» 49,90 51,20 52,10 
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ПАТ «Запоріжсталь» 32,15 38,14 43,12 
ПАТ «Алчевський МК» 38,55 41,64 43,56 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 37,25 39,12 42,31 

Коефіцієнт 
професійного 

складу, % 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 34,60 37,80 41,20 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» 33,30 33,40 33,50 
ПАТ «МК Азовсталь» 49,90 51,20 52,10 
ПАТ «Запоріжсталь» 32,15 38,14 43,12 
ПАТ «Алчевський МК» 38,55 41,64 43,56 
ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського» 37,25 39,12 42,31 

 

Аналіз динаміки фондовіддачі підприємств металургійної галузі свідчить про позитивну 
тенденцію зміни даного показника та досить високі його значення за аналізований період, що 
говорить про ефективне використання основних засобів підприємств. Найбільшу фондовіддачу 
має ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського», значення показника в 2011 р. 4,99 грн/грн і 
свідчить про те, що на 1 грн вартості основних засобів підприємства припадає 4,99 грн товарної 
продукції. Це вказує на те, що підприємство ефективно використовує наявні виробничі фонди і 
при одночасному нарощуванні виробничих потужностей, технічному переозброєнні і впрова-
дженні заходів науково-технічного прогресу, покращує якість продукції, що випускається, і не 
допускає значного зниження обсягів виробництва. У 2009 р. значення фондовіддачі ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» становило 0,65 грн/грн, однак за аналізований період відбулося збі-
льшення даного показника і в 2011 р. фондовіддача стала 1,17 грн/грн., що є позитивною тен-
денцією в діяльності підприємства, але все ж таки значення даного показника залишається 
найменшим серед підприємств галузі. 

Аналіз динаміки частки змінних витрат у собівартості продукції свідчить про збільшення 
значень даного показника за аналізований період ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК Азов-
сталь» та ПАТ «Дніпровский МК ім. Дзержинського», що говорить про збільшення частки 
змінних витрат підприємства, які залежать від обсягу виробленої продукції і на які підприємст-
во має безпосередній вплив для оптимізації. На підприємствах ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», ПАТ «Алчевський МК», ПАТ«Запоріжсталь» відбувається зменшення даного показника. 
У даний час на підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» економічною службою упрова-
джена система обліку витрат на виробництво і реалізацію продукцію з класифікацією витрат на 
постійні і змінні в умовах виробництва. Дане розділення дозволяє точніше враховувати витрати 
на виробництво металопродукції (з розподілом по видах металопродукції), аналізувати витрати 
з виявленням як позитивних, так і негативних чинників. Відмінною особливістю є облік змін-
них витрат по видах металопродукції (чавун, заготівка, арматура, катанка), а постійних витрат - 
в цілому по підприємству.  

Аналіз матеріаловіддачі підприємств  галузі показав, що найвище значення даного показ-
ника ПАТ «МК Азовсталь» і в 2011 р. становила 1,69 грн/грн. Відбувається також тенденція 
збільшення матеріаловіддачі на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Алчевський МК», 
що є позитивно в діяльності даних підприємств. Матеріаловіддача ПАТ«Запоріжсталь», 
ПАТ«ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Дніпровский МК ім.Дзержинського» за аналізований період 
зменшилася, що говорить про зниження ефективності використання сировини та матеріалів  
даними підприємствами. 

Аналіз професійного складу підприємств металургійної галузі свідчить про збільшення рі-
вня професійної підготовки всіх аналізованих підприємств та достатнє забезпечення підпри-
ємств професійними кадрами. 

Аналіз динаміки продуктивності праці 1 робітника підприємств металургійної галузі гово-
рить про збільшення значень даного показника для всіх підприємств за аналізований період. 
Найбільшу продуктивність праці має ПАТ «МК Азовсталь» і в 2011 р. становить 2654,31 
тис.грн/особу, найменше значення - ПАТ«ММК ім. Ілліча», однак спостерігається тенденція до 
збільшення даного показника за аналізований період, що свідчить про більш ефективне викори-
стання трудових ресурсів підприємства. 

Отже, проаналізувавши формування та ефективність використання виробничого потенціалу 
підприємств металургійної галузі України, перейдемо до обґрунтування критерію оцінки ефектив-
ного використання виробничого потенціалу на прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
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Особливого значення в системі управлінського обліку набуває прогнозування рівня загаль-
них витрат виробництва, оскільки їх величина залежать від великої кількості факторів і зміню-
ється в залежності від багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

Дослідженню питання застосування математичних методів для потреб управлінського об-
ліку присвячені наукові праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема К. Друри, М. 
Ваховича, В.А. Чернова та інших науковців. 

Для отримання досить точних результатів прогнозування оцінки витрат виробництва при 
розгляді декількох незалежних видів затрат найчастіше використовують методику множинного 
регресійного аналізу. За таким методом можна побудувати і дослідити залежність між загаль-
ними витратами та кількістю годин роботи обладнання, кількістю годин роботи основних робі-
тників, кількістю одиниць випущеної продукції, кількістю виробничих циклів тощо.  

Особлива цінність застосування математичних моделей в управлінському обліку полягає в мож-
ливості прогнозування рівня витрат в залежності від різних рівнів факторів виробництва та застосу-
вання результатів прогнозу для прийняття управлінських рішень. Для моделювання ефективності ви-
користання виробничого потенціалу підприємства застосуємо модель множинної лінійної залежності. 

Управління діяльністю промислових підприємств у період розвитку економіки повинно 
здійснюватися з урахуванням науково-обґрунтованої оцінки впливу різних економічних факто-
рів на показники ефективності використання ресурсів. Це дозволить побудувати адекватні про-
гнози змін показників, що визначають ефективність використання ресурсів. Відновлення та ро-
звиток інноваційної діяльності в Україні значною мірою залежить від пожвавлення процесу 
мобілізації інвестиційних ресурсів за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх можливостей. 

З огляду на особливості сучасного стану інноваційних процесів підприємств існує необхід-
ність розроблення моделі формування оптимальної структури витрат, яка базується на розподі-
лі та перерозподілі виробничих за етапами інноваційного процесу. 

Незважаючи на значний внесок в розвиток теорії оптимізації ресурсів підприємства, пода-
льшого дослідження потребують галузеві особливості формування оптимальної структури ви-
трат металургійного підприємства, її економіко-математичне моделювання, розробка інструме-
нтарію по забезпеченню її оптимальності. 

Сформуємо статистичну вибірку вихідних даних (табл. 2). 
Таблиця 2 

Вихідні дані для побудови виробничої функції 
 

Рік 
Основні засоби, 

тис.грн 
Оборотні фон-

ди, тис.грн 
Середньооблікова чисельність 

працівників, чол 
Обсяг виробництва, 

тис.грн 
2003 19824700 716946 55876 7532940 
2004 20108800 1206431 54941 10099800 
2005 19916534 1160819 55367 11049483 
2006 20084887 1048336 54191 14399005 
2007 21075723 1448206 46967 18810056 
2008 22097318 2473814 42094 22102924 
2009 23227293 2490712 39930 14398186 
2010 24231115 3131317 36647 23480180 
2011 25196351 3823553 34412 28882969 

 

Одержуємо систему з чотирьох рівнянь і чотирьох невідомих 
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Знайшовши розв’язок системи, отримуємо 
ао = 134069985,77; а1 = -4,74; а2 = 9,33; а3 = -690,43. 

Отже, лінійна функція, що відображає зв’язок обсягу виробництва продукції від суми осно-
вних засобів, оборотних фондів та числа працівників, набуде вигляду 

321 43,69033,974,477,134069985 xxxy   
Для перевірки точності розрахунків порівняємо емпіричні і теоретичні значення функції 

(табл. 3). Отже, як видно з табл. 3 сумарні значення емпіричних і теоретичних частот співпада-
ють, що підтверджує правильність проведених розрахунків.  

Таблиця 3 
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Порівняння емпіричних і теоретичних значень функції 
 

Рік У Уроз Рік У Уроз 

2003 7532940 8113599,782 2008 22102924 23238199,13 
2004 10099800 11978262,83 2009 14398186 19528296,37 
2005 11049483 12170846,13 2010 23480180 23009085,01 
2006 14399005 11134447,4 2011 28882969 26431130,27 
2007 18810056 15151676,08 Сума 150755543 150755543 

 

Для аналізованої моделі індекс множинної кореляції R= 0,917, що говорить про стійкість 
зв’язку при всіх видах відхилення вихідної інформації (під впливом зміни факторних і залежної 
ознак на параметри результативного показника). 

Для оцінки знайденої економетричної моделі на адекватність порівнюють розрахункове 
значення критерію Фішера з табличним, рис. 1.  

Рис. 1. Модель оптимізації виробничого потенціалу підприємства 
 

Оскільки розрахункове значення критерію Фішера стано-
вить 8,87, а табличне значення 5,41 (8,87<5,41), то можна ствер-
джувати, що модель адекватно описує залежність обсягу вироб-
ництва продукції від основних засобів, оборотних фондів та се-
редньооблікової чисельності працівників підприємства. 

Економічна ефективність суб’єктів господарювання зале-
жить від рівня забезпеченості підприємств земельними, матеріа-
льними, трудовими, фінансовими ресурсами, їх раціональним 
співвідношенням та використанням у процесі господарської дія-
льності. Останнє можна досягти шляхом побудови оптимізацій-
ної моделі на основі, по-перше, наявних обсягів виробничих ре-
сурсів підприємства, по-друге, результатів оптимізації, по-третє, 
обрання найбільш ефективних видів господарської діяльності. 

Оптимальність (від лат. оptimus - найкращий) передбачає 
найкращий із можливих спосіб економічної поведінки, економі-
чних дій. Оптимізація виробничого потенціалу підприємства 
передбачає значення необхідних обсягів наявних ресурсів та їх 
раціонального співвідношення у процесі господарської діяльно-
сті для отримання максимального результату у вигляді доходу. 
Модель оптимізації виробничого потенціалу підприємства мож-
на зобразити графічно. 

Підвищити економічну ефективність виробництва промис-
лових підприємств і виявити резерви виробничого потенціалу 
можна шляхом оптимізації наявних виробничих ресурсів та ра-

ціонального їх використання. Оптимізувати виробництво продукції конкретного підприємства 
можливо за допомогою методів економіко-математичного моделювання. Рішення задачі зво-
диться до пошуку максимальної дохідності від реалізації продукції в умовах обмежених обсягів 
виробничих ресурсів. 

Структурна модель задачі має вигляд 
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де F - дохід від реалізації продукції підприємства (тис. грн.); сj - ціна реалізації одиниці j-го ви-
ду продукції; xj - кількість продукції j-го виду; аіj - норми витрат і-го виду ресурсу на виробни-
цтво одиниці j-го виду продукції; Vi - фактичний обсяг i-го виду ресурсу; n - кількість видів 
продукції, що виробляється підприємством; m - кількість наявних ресурсів, задіяних у вироб-
ничому процесі. 

Задачу розв’язано засобами табличного процесора Excel. Отриманий результат показує, що 
максимальний обсяг виробництва за заданих умов 28882969,77 тис. грн. можна досягти шляхом 
використання 24977819 тис. грн. основних засобів, 3823553 тис. грн. оборотних фондів та 
32539 чол. середньооблікового складу персоналу. 

Ідентифікація факторів, що 
впливають на ефективність 

господарської діяльності 

Максимальний результат  
(за обмежених обсягів 

виробничого потенціалу) 

Аналіз та оцінка обсягів 
наявних ресурсів з 

урахуванням норм їх витрат 
 

Визначення оптимальних 
обсягів ресурсів за 

критерієм максимізації 
доходу 

Проведення організаційних 
процедур, зокрема 

перерозподіл наявних 
обсягів ресурсів (надлишки 

одних ресурсів 
спрямовуються на покриття 

дефіциту інших ресурсів) 
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Такі ресурси, як основні засоби та чисельність персоналу, використовуються неефективно. 
Тому, з метою підвищення економічної ефективності виробництва підприємства отримане рі-
шення варто скоригувати, здійснивши перерозподіл наявних ресурсів. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Головним критерієм економічної ефек-
тивності суб’єктів господарювання є підвищення рівня продуктивності праці шляхом мотивації 
працівників, зокрема збільшення рівня оплати їх праці.  

Наявний стан матеріально-технічної бази досліджуваного підприємства потребує оновлен-
ня. Відтворення основних виробничих засобів забезпечується шляхом ремонту діючих потуж-
ностей, а також їх оновлення у частині, спожитій під час виробництва та придбання додаткової 
кількості об’єктів з якісно вищими техніко-економічними параметрами за рахунок прибутку та 
амортизаційного фонду. Для прискорення процесу відтворення основних виробничих засобів 
необхідно збільшити амортизаційні відрахування та витрати на поточний ремонт засобів праці.  

На основі наших досліджень підтверджено, що підвищення рівня дохідності промислових 
підприємств можливе за оптимального розподілу ресурсного потенціалу. Для вирішення вказа-
ного завдання запропоновано економіко-математичну модель, результатом виконання якої є 
оптимізація використання обмежених виробничих ресурсів підприємства. Реалізація моделі на 
практиці дає можливість виявити резерви для вивільнення ресурсів та напрями їх використан-
ня, що сприятиме підвищенню рівня прибутковості підприємства за умови ефективного вико-
ристання його виробничого потенціалу.  

Однією з основних проблем металургійних підприємств є брак коштів на відновлення ма-
теріально-технічної бази виробництва та його технологічного рівня. Від цього залежить конку-
рентоспроможність промислової продукції, а отже і місце на світовому ринку України. Для ви-
рішення цього питання українським підприємствам необхідно створити ефективний механізм 
залучення додаткових коштів, в основі котрого є управління процесом інвестування. 

Будь-яке інвестування суб’єкта господарювання починається із пошуку основних джерел 
фінансування, що має місце на першому етапі управління цим процесом. Сьогодні одержати 
необхідні ресурси українські підприємства можуть тільки на фондовому ринку шляхом емісії 
акцій та облігацій. Тому, необхідно зважати на інвестиційну привабливість підприємства на 
фондовому ринку. Щоб краще позиціонувати себе, підприємство має оздоровити свій фінансо-
вий стан, адаптуватись до міжнародних стандартів структури управління та звітності. Це спри-
ятиме збільшенню ліквідності активів суб’єкта господарювання. 

При виході підприємства на фондовий ринок, спочатку треба вирішити, розміщення якого 
саме типу цінних паперів буде більш вигідним для неї. Тобто, якщо дивитись з позиції змен-
шення вартості залучення інвестиційних ресурсів, то доцільніше буде використати саме продаж 
акцій. У свою чергу це може створити загрозу поглинання підприємства конкурентами. Для 
того, щоб втримати контроль над головним пакетом активів в межах даного суб’єкта господа-
рювання, краще використати продаж облігацій. 

Ще одним джерелом фінансування є внутрішнє інвестування самого підприємства за раху-
нок прискореної амортизації. Тут особливу увагу потрібно приділити ставкам оподаткування. 

Оскільки продукція, яку випускають металургійні підприємства вкрай важлива для пода-
льшого розвитку економіки країни, необхідно переглянути підходи до їх оподаткування. Опе-
рації з поставок продукції мають звільнятися від оподаткування непрямими податками, а при-
буток, отриманий від таких поставок, має оподатковуватися за пільговою ставкою за умови 
спрямування вивільнених сум на освоєння виробництва нових видів машин і обладнання. 

Наступним етапом управління є вибір напрямків інвестування, тобто виконання інвестицій. 
Для початку необхідно зазначити, що обіговий капітал крім того, що забезпечує в повному об-
сязі весь виробничий процес, також відповідає за майбутній розвиток підприємства, адже за 
його рахунок здійснюється оновлення основних засобів.  

Напрямком подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо формування інвестицій-
ної політики металургійних підприємств України. 
 

Рукопис подано до редакції 21.03.13 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

Розглянуто поняття вивчення складу, руху та використання основних виробничих засобів, а також розробка ме-
тодологічних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення використання основних виробничих засобів 
підприємства. 
 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Трансформація вітчи-
зняної економіки потребує забезпечення сталого розвитку промислових підприємств. Однак, 
інтеграція цих підприємств у світове господарство вимагає підвищення конкурентоспромож-
ності їх продукції. Вирішення цих задач на практиці пов’язане, крім інших, з процесом ефек-
тивного використання основних виробничих засобів. Але при цьому необхідно розглянути пи-
тання позбавлення господарюючих суб’єктів від зношених (як фізично, так і морально) основ-
них засобів, відповідності технологічної бази та наявних матеріальних ресурсів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Методологічні, методичні та прикладні проблеми й пи-
тання оцінки величини й ефективності використання основних виробничих засобів досліджува-
ли у своїх роботах провідні вітчизняні й зарубіжні вчені: В.Б. Войцеховський, Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Покропивний, А.В. Череп, Ж. Рішап, Дж. Фрідман, Р.Н. Холт та інші, які в своїх працях не 
тільки розкривали сутність категорії «основні засоби», а й досить широко та змістовно дослі-
джували фактори та показники, які їх визначають [1-4]. 

Основні проблеми, що вивчаються останнім часом пов’язані з можливістю підвищення рів-
ня віддачі від використання основних засобів. Так як підприємства не мають достатніх коштів 
на кардинальне оновлення, актуальним є пошук доступних оптимізаційних механізмів направ-
лених на підвищення рівня завантаження виробничих потужностей [5]. Це забезпечувало б мі-
німізацію витрат, зростання продуктивності праці і як результат покращення показників прибу-
тку та рентабельності і підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Постановка завдання. У сучасному економічному становищі стан основних виробничих 
засобів впливає на рівень собівартості та якості продукції, тому є актуальною проблемою для 
підприємств гірничо-збагачувального комплексу. Підвищення рівня ефективного використання 
обладнання та оптимізація витрат дозволяє підприємству отримувати більше прибутку від своєї 
діяльності, або ж мати значні конкурентні переваги на ринках збуту. У процесі оптимізації ви-
користання основних засобів підприємства основним аспектом є підвищення ефективності ви-
робництва та збереження якості продукції, що дозволяє говорити про зростання продуктивності 
праці, економію матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів. Тому метою дослі-
джень стало виявлення можливості оптимізації використання основних виробничих засобів при 
виробництві залізорудної продукції. Для досягнення мети вирішувалися наступні завданнями: - 
проведення порівняльного аналізу рівня ефективності виробництва та показників використання 
основних засобів гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу, виявлення резервів підвищен-
ня ефективності використання обладнання, оптимізація ефективності використання основних 
засобів. Об’єктом дослідження стали основні виробничі засоби, а предметом - пошук організа-
ційних заходів щодо оптимізації їх використання для гірничо-збагачувальних підприємств. 

Викладення матеріалу та результати. Гірничо-металургійний комплекс України об’єднує 
підприємства, які видобувають залізну руду та виробляють такі види продукції: концентрат, агломе-
рат, окатиші, кокс, чавун, сталь, прокат готовий, металеві вироби, феросплави, метизи. Дана галузь 
представляє собою значну частину економіки нашої країни (26 % промислового виробництва), здатна 
конкурувати на світовому ринку та забезпечувати 43 % валютних надходжень в Україну. 

Найбільша кількість гірничо-збагачувальних комбінатів знаходиться на Криворіжжі, де 
функціонують Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівдГЗК), Північний (ПівнГЗК), 
Центральний (ЦГЗК) та Інгулецький (ІнГЗК) комбінати. Також потужним підприємством цієї 
галузі промисловості є Полтавський ГЗК. Проведення порівняльної динаміки основних показ-
ників діяльності цих підприємств дає можливість оцінки економічної ефективності їх роботи та 
використання основних засобів (рис. 1-2, табл. 1). 

                                                           

© Бондарчук О.М., 2013 
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Рис. 1. Динаміка прибутку від випуску  

товарної продукції 
Рис. 2. Динаміка фондоозброєності  

гірничо-збагачувальних підприємств 
 

Таблиця 1 
Динаміка наявності основних засобів, рівень їх зношення та фондовіддачі 

Підприємство 
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Залишкова вартість ОЗ, тис. грн. 
ПівдГЗК 855435 954854 948787 907076 
ПівнГЗК 1285132 1579796 8074979 7572067 

ЦГЗК 633864 674303 2970929 2923089 
ІнГЗК 1228221 1312242 4117950 4041718 

Полтавський ГЗК 1282159 1960303 2422121 2537232 
 Коефіцієнт зносу ОЗ 

ПівдГЗК 57,82 56,2 58 60,61 
ПівнГЗК 55,73 52,18 0,63 12,51 

ЦГЗК 54,57 55,5 0,81 13,15 
ІнГЗК 53,98 54,5 2,38 12,46 

Полтавський ГЗК 46,5 38,62 36,92 38,57 
 Фондовіддача, грн./грн. 

ПівдГЗК 1,43 2,19 0,96 2,53 
ПівнГЗК 2,71 3,36 0,91 1,19 

ЦГЗК 2,01 3,16 0,88 1,39 
ІнГЗК 1,2 2,32 1,04 2,01 

Полтавський ГЗК 1,23 1,64 1,14 1,57 
 

Проведений аналіз показав, що найбільш стабільною з економічної точки зору є робота 
ПівнГЗК. Ефективність роботи ПівдГЗК є однією з найбільш нестабільних (поряд з Полтавсь-
ким ГЗК), але якщо підприємство відновить темпи, що складалися у 2007-2008 рр., у нього є 
шанс бути більш стабільним. Найкращі позиції з точки зору економічної ефективності займає 
ІнГЗК, який був найбільш прибутковим серед аналізованих підприємств. Щодо показника фон-
доозброєності, то найкращим є показник на ПівнГЗК. Проаналізувавши фондовіддачу, видно, 
що найбільший рівень фондовіддачі мають основні засоби ПівнГЗК, найменший - у ПівдГЗК. 

Використання фондоозброєності в якості одного із критеріїв оптимізації пов’язано з тим, 
що даний показник характеризує використання основних виробничих фондів чисельного скла-
ду підприємства, оптимізація якого є сьогодні одним з його завдань. 

Оскільки ПівдГЗК має низькі економічні показники порівняно з аналогічними показниками 
підприємств-конкурентів, проводили оптимізацію даного підприємства. 

Використовуючи метод найменших квадратів за даними табл. 2, знаходили значення сум та 
розв’язували систему рівнянь. Розрахунки наведено до табл. 3. 

Таблиця 2 
Вихідні дані для розв’язку системи рівнянь 

Показник 
Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 
Обсяги виробництва концентрату, тис. т (y) 5267,62 8769 7560 6367,447 7864,378 
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб (x1) 9858 9392 9107 9107 8442 
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн. (x2) 912520 855435 954854 948787 907076 

 
Таблиця 3 

Показники для знаходження коефіцієнтів А,  і   
Варіанти значень x1 x2 y x1'=ln x1 x2'=ln x2 y'=ln y (x1')2 

1 9858 912520 5267,62 9,196 13,724 8,569 84,567 
2 9392 855435 8769 9,148 13,659 9,079 83,679 
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3 9107 954854 7560 9,117 13,769 8,931 83,116 
4 9107 948787 6367,447 9,117 13,763 8,759 83,116 
5 8442 907076 7864,378 9,041 13,718 8,970 81,739 
∑ 45906 4578672 35828,445 45,618 68,634 44,308 416,217 

продовження табл. 3 
Варіанти значень (x2')2 x1'x2' x1'y' x2'y' Y' Y 

1 188,347 126,206 78,804 117,605 8,705 6033,998 
2 186,578 124,951 83,051 124,013 8,975 7901,557 
3 189,594 125,532 81,419 122,969 8,771 6446,104 
4 189,419 125,474 79,854 120,549 8,787 6548,966 
5 188,183 124,024 81,098 123,052 9,070 8688,167 
∑ 942,121 626,187 404,226 608,188 44,308 35618,792 

 

Використовуючи показники табл. 3 сформували кінцеву систему рівнянь 
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Підставивши отримані значення у перше рівняння системи (1), отримуємо значення A  
529,6372671,13484,264,123255,286160,8 A  

Відповідно значення А 

27529,63 10894,3  еA
 

Тобто, виробнича функція матиме вигляд 

484,2
2

255,2
1

27
484,2

2
255,2

1
27

)()(

10894,3
)()(10894,3

xx
xxy


 

   (2) 

Виходячи з виразу (2), цільова функція економіко-математичної моделі оптимізації вико-
ристання основних засобів матиме вигляд 
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Задачу оптимізації розв’язано за допомогою дослідження функції на екстремум за областю 

допустимих значень. За проведеними розрахунками отримали, що найбільший обсяг вироб-

ництва концентрату підприємство матиме при чисельності працюючих 8442 особи та при за-

лишковій вартості основних засобів 855435 тис. грн. За таких умов показник продуктивності 

праці складе 

19,1
8442

725,10049
ПП  тис. т особу. 

За базовий варіант приймали результати діяльності підприємства ПАТ «ПівдГЗК» у 2010 р. 
Результати розрахунку економічної ефективності впровадження оптимізації наведено в табл. 4. 
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Таблиця 4 
Результати розрахунку ефективності оптимізації 

 

Показник Базоий рік Оптимізація 
Обсяги виробництва концентрату, тис. т 7864,378 10049,725 
Середньооблікова чисельність працюючих, осіб 8442 8442 
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн. 907076 855435 
Продуктивність праці, тис. т/особу 0,932 1,19 

 

Для визначення економічної ефективності від вдосконалення використання основних за-
собів, розраховували економічний ефект 

Е = 1,19 - 0,932 = +0,258 (тис. т/особу). 
Тобто, економічна ефективність від вдосконалення використання основних засобів на 

підприємстві складе 258 т/особу, або 27,68%. 

Висновки та напрямок подальших дослідження. У ході дослідження було проведено по-

рівняльну характеристику гірничо-збагачувальних підприємств України. Виявилося, що най-

більш стабільною з економічної точки зору є робота ПАТ «ПівнГЗК», а ПАТ «ПівдГЗК» має 

найнижчі економічні показники. Для їх підвищення була розроблено економіко-математичну 

модель оптимізації використання основних засобів на даному підприємстві. 

Виявилося, що підприємству доцільно мати мінімальну кількість працівників 8442 особи, а 

залишкова вартість основних засобів має дорівнювати мінімальному значенню 855435 тис. грн. 

Економічна ефективність від удосконалення використання основних засобів на ПАТ 

«ПівдГЗК» складе 258 т/особу, або 27,68 %. 

Запропонований метод оптимізації використання одного з основних видів виробничих за-

собів може бути використаний для інших підприємств галузі. На основі отриманої економіко-

економічної моделі можна визначити прогнозні показники діяльності підприємства з визначен-

ням показників ефективного використання основних засобів в майбутньому з урахуванням змін 

виробничої потужності об’єкту господарювання. 
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Ключові слова: податковий контроль, функції, принципи, форми податкового контролю. 

 

Вступ. Теоретичні аспекти податкового контролю розглядалися у наукових працях як за-
рубіжних учених, так і вітчизняних. Зокрема, питання теорії досліджували зарубіжні вчені: 
А.В. Бризгалін, Ю.Ф. Кваша, І.І. Кучерявий, А.І. Худяков, О.А. Ногіна, М.В. Кустова, Н.А. Ше-
велева, В.М. Родіонова, В.І. Шлейніков, Є.Н. Євстігнєєв та ін. Питання визначення та ор-
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ганізації податкового контролю висвітлено у наукових працях таких українських вчених: Л.К. 
Воронової, Г.Ю. Ісаншиної, М.П. Кучерявенко, Л.А. Савченко, Л.М. Касьяненко, М.І. Крупки, 
Л.О. Зазвонової, Ф.Ф. Фоміна, К.В. Хмільовської, Ю. Цал-Цалко, В.М. Мельника, Л.В. Таран-
гул, В.Л. Андрущенко, В.М. Федосова, А.І. Крисоватого, А.М. Поддєрьогіна та ін. 

Питання організація податкового контролю, його місце в системі органів ДПС України се-
ред українських вчених опрацьований тільки В.А. Онищенко та О.Д. Василиком. Ефективність 
податкового контролю розглядались О. Воронковою, Н.Н. Скворцовим та іншими вченими. 

У працях цих вчених доведено, що податковий контроль є невід’ємною складовою части-
ною загальнодержавного фінансового контролю. Тому принципи, форми, методи притаманні 
фінансовому контролю будуть також властиві і податковому контролю. Однак, податковий 
контроль має свої специфічні форми, методи та принципи, які притаманні тільки йому. Оскіль-
ки він охоплює більш вузький предмет контролю, ніж фінансовий, контроль за своєчасністю, 
правильністю нарахування податків, зборів, неподаткових платежів до бюджетів всіх рівнів та 
державних цільових фондів. 

Постановка завдання. Разом з тим, ряд проблемних питань податкового контролю зали-
шається поза увагою науковців та фахівців державної податкової служби. Так, поза зоною дії 
податкового контролю залишаються такі відносини між органами державної податкової служби 
та платниками податків, як: 

надання органами державної податкової служби консультацій та роз’яснень, щодо пробле-
матики податкового законодавства; 

оскарження податкових повідомлень-рішень застосованих органами державної податкової 
служби до платників податків; 

погашення податкового боргу платників податків; 
відповідальність платників податків за податкові правопорушення; 
нарахування пені у випадках передбачених податковим та іншим законодавством; 
фінансова та статистична звітність платників податків: 
Методика досліджень. Контроль визначається як «перевірка», а також «…нагляд з метою 

перевірки». У свою чергу, перевірка - це «…достовірне переконання в правильності будь-чого, 
обстеження з метою нагляду» [1]. З етимологічної точки зору контроль (від французького - 
«controle” від латинського «contra», що означає протидію, протилежність будь-чому, і «role», 
тобто ступінь впливу, значення, міра участі в будь-чому. В даному випадку значення слова 
«контроль», окрім перевірки або спостереження з метою перевірки, означає також протидію 
чому-небудь небажаному, тобто вимір впливу цієї протидії або якого-небудь небажаного впли-
ву. Саме таке значення контролю найточніше відображає його роль в процесі управління. 

В економічній літературі контроль визначають як частину управлінської діяльності, яка ви-
ступає як: 

функція, метод або форма виконавчо-розпорядчої (управлінської) діяльності органів 
управління, їхніх керівників; 

сукупність прийомів та способів (або форм і методів), які використовуються органами 
управління; 

завершальна стадія управлінського процесу; 
форма зворотного зв’язку, за допомогою якого керуюча система отримує необхідну інфор-

мацію про дійсний стан керованого об’єкту і виконання управлінських рішень; 
система спостереження і перевірки процесу функціонування керованого об’єкту з метою 

виявлення відхилень від заданих параметрів 
Мета контролю - на основі раціонального використання наявних ресурсів визначити рівень 

відповідності (невідповідності) кількісних та якісних показників затвердженим нормативним 
значенням підконтрольної системи. Результатом контролю є проведений аналіз зіставлення 
фактично отриманих даних з нормативними значеннями, на основі якого вносяться корективи в 
діяльність підконтрольного суб’єкта і при необхідності розробляються пропозиції щодо ко-
рекції діяльності системи управління в цілому. Податковий контроль входить до системи дер-
жавного фінансового контролю, який у свою чергу є функцією державної системи управління 
[2]. 

Сучасні українські економісти П.К. Германчук, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан, В.Т. Олексан-
дров, О.І. Назарчук розглядаючи роль державного фінансового контролю в системі державного 
управління економіки, відзначають, що він має прояв в участі вирішення двох проблем: підви-
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щення ефективності державного управління економіки і виконання правил формування і вико-
ристання фінансових ресурсів, встановлених державою [3]. 

На думку вченого С.В. Мочерного державний фінансовий контроль визначено як найваж-
ливішу функцію державного управління, направлену на виявлення відхилень від прийнятих 
стандартів законності, доцільності та ефективності управління фінансовими ресурсами та ін-
шою державною власністю [4]. 

У 1977 р. на дев’ятому Конгресі Міжнародної організації найвищих органів фінансового 
контролю (ІНТОСАЇ), членом якого є Рахункова палата України державний фінансовий кон-
троль визначений, як невід’ємна частина системи регулювання, метою якої є виявлення відхи-
лень від прийнятих стандартів і порушень принципів, законності, ефективності і економії вит-
рачання матеріальних ресурсів на ранніх стадіях, з тим аби мати можливість прийняти корек-
туючи заходи[5]. Специфічні особливості контролю у сфері оподаткування обумовлюються 
сутністю податків як економічної категорії. Про економічну сутність податків визначний вче-
ний Федосов В.М. зазначав, що «податки є специфічною формою, підсистемою виробничих 
відносин, відносин економічного базису. Вони виражають ту їх частину, що виникає на стадії 
розподілу в процесі розширеного відтворення і має вторинний, похідний, перерозподільчий 
характер» [6, ст.77]. 

Контрольна функція податків - це один із проявів сутності податків, що реалізується в умо-
вах дії розподільчої функції, тобто об’єктивно створюються потенційні можливості для 
здійснення контролю. Федосов В.М. підкреслює, «якщо б податки не володіли внутрішньо вла-
стивою їм функцією контролю, контрольного впливу, якби він не виражав їхнього суспільного 
призначення, навряд чи можна було б говорити і про створення основ і можливостей для вико-
ристання податків як інструменту податкового контролю [6, с.79]. 

Поняття податкового контролю визначається у нормах податкового права держав. Як пра-
вило, головним документом, що регулює податкові відносини в багатьох державах, є податко-
вий кодекс. 

Розуміння податкового контролю у вигляді здійснення перевірочної діяльності не повною 
мірою розкриває поняття податкового контролю. Для більш повного розкриття сутності подат-
кового контролю О.В. Доброскок наводить більш широке визначення [13]. 

Тепер розглянемо, елементи системи податкового контролю, такі як об’єкт, предмет, 
суб’єкт, форми та методи податкового контролю (рис.1). 

Податковий контроль - 
це складова частина ство-
рюваного державою ор-
ганізаційно-правового, 
фінансо-вого і соціального 
механізму управління. По-

датковий контроль є особливим видом управлінської діяльності спеціально уповноважених 
державних органів, регламентованих чинним податковим законодавством, організованим з ме-
тою виконання податкових зобов’язань, запобігання, припинення податкових правопорушень і 
відшкодування втрат бюджету в рамках реалізації встановлених заходів відповідальності [13]. 

Саме поняття «суб’єкт» трактується, як людина, яка пізнає зовнішній світ (об’єкт) і впливає 
на нього в своїй практичній діяльності, або людина - носій яких-небудь властивостей [13, с.77] 
О.В. Доброскок стверджує що до суб’єктів податкового контролю слід відносити контролюючі 
і контрольовані суб’єкти, а саме органи державної податкової служби і митні органи з одного 
боку та платників податків з іншого боку. Згідно положень Податкового кодексу України 
(ПКУ) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юри-
дичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одер-
жують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 
оподаткування згідно ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати 
податків та зборів. Податковим агентом визнається особа, на яку ПКУ покладається обов’язок з 
обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику та 
перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника по-
датків. 

Звернемося до поняття «об’єкт». Об’єкт - це те, що існує поза нами і незалежно від нашої 
свідомості; зовнішній світ, що є предметом пізнання, практичної дії на суб’єкт [1]. Отже, об’єктом 

 Елементи системи  
податкового контролю 

Об’єкт Предмет Суб’єкт Форми Методи 
 

Рис. 1. Елементи системи податкового контролю 
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податкового контролю є податкові правовідносини суб’єктів податкового контролю з приводу ви-
конання ними обов’язків, передбачених чинним податковим законодавством, які оцінюються з точ-
ки зору їх законності, повноти, достовірності і своєчасності. Запропоноване визначення не конкре-
тизує суб’єктів податкового контролю, оскільки ними можуть бути реальні і потенційні платники 
податків, які лише стають на податковий облік, податкові агенти, а також, в окремих випадках - 
посадові особи контролюючих органів при повторній перевірці платника податків [1]. 

Поняття об’єкту тісно пов’язане з поняттям предмету, оскільки предмет виступає уточ-
нюючою категорією об’єкту. Слід пам’ятати, що «предмет» - це явище або речовий носій, на 
які спрямована будь-яка діяльність [1]. 

Предметом податкового контролю є певний вид податкових правовідносин суб’єктів кон-
тролю (вплив на податкові правовідносини в майбутньому - при превентивному податковому 
контролі) підтверджений документальними речовими або іншими носіями (цифрові, відео, 
аудіо) про бази оподаткування, суми нарахованих і сплачених податків і зборів, а також інфор-
мацію, яка оцінюється з точки зору виконання чинного податкового законодавства. При 
здійсненні будь-якої діяльності використовуються певні методи, за допомогою яких досягають-
ся поставлені цілі. Звернемося до поняття «метод». У філософському трактуванні метод-
сукупність прийомів та операцій практичного і теоретичного освоєння діяльності. Прийомом є 
певна дія, рух. Спосіб-порядок використання сил і засобів [7]. На основі наукових визначень 
методу фінансового контролю російські вчені пропонують визначати методи податкового кон-
тролю як прийоми, способи або засоби його здійснення і виділяють наступні методи податко-
вого контролю: формальну, логічну й арифметичну перевірки документів; юридичну оцінку 
господарських операцій, відображених в документах; економічний аналіз (для документального 
податкового контролю); облік платників податків; дослідження документів; отримання пояс-
нень (допит свідків); огляд приміщень (територій) і предметів; інвентаризацію; експертизу та 
інші. Також методами податкового контролю мають бути визнані прогноз, запобігання, припи-
нення і відновлення, а потім - вжиття карних санкцій для загальної і приватної превенції мож-
ливих в майбутньому порушень [8].   

Українські автори, зокрема, К.В. Хмельовська розглядає методи податкового контролю «як су-
купність прийомів, які дають можливість комплексно досліджувати достовірність встановлення 
об’єктів оподаткування і розрахунків податків та інших податкових платежів». Розшифрувавши 
поняття приймів контролю, автор уточнює: «прийоми контролю - це якісно однорідні контрольні 
дії перевіряю чого, націлені на виявлення відхилень в податковому законодавстві» [9]. 

Український вчений В.П. Хомутенко визначає «метод податкового контролю є органічно 
взаємозалежною сукупністю специфічних принципів, напрямків, способів і прийомів у процесі 
визначення законності, достовірності податкової звітності і повноти, правильності й своєчас-
ності сплати податків і обов’язкових платежів у бюджет та державні цільові на основі викори-
стання облікової, звітної, нормативної та іншої економічної інформації в комплексі з до-
слідженням фактичного стану об’єкту контролю»[10]. О.В. Доброскок пропонує більш розши-
рене визначення методу податкового контролю, яке підкреслює дію методу: 

по-перше, в межах правового поля; 
по-друге, уточнює на що спрямований метод; 
по-третє, якої мети він повинен досягти (рис. 2).  

Метод податкового контролю 
являє сукупність прийомів  способів, 
які використовуються спеціально 
уповноваженими державними кон-
тролюючими органами в межах їх 
компетенції і спрямовані на ком-
плексне дослідження облікового, 
фактичного і можливого стану 
об’єктів і предметів податкового 
контролю з метою відображення, 

аналізу і корекції податкових зобов’язань, а також припинення і запобігання податкових право-
порушень [13].   

Спеціальні методи податкового контролю, як правило, регламентуються діючим податко-
вим законодавством (ПКУ, постанови та розпорядження КМУ, наказах та розпорядженнях 

 Методи податкового контролю 

Спеціальні  
або специфічні методи  

Соціально-психологічні 
методи  

Соцілогічні методи  Психологічні методи  
 

Рис. 2. Методи податкового контролю 
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Міністерства податків і зборів). На сьогодні методи податкового контролю не мають чіткого 
законодавчого закріплення, а вказані у вигляді прав контролюючого органу або способів 
здійснення контрольної діяльності.  

Класифікація спеціальних методів: документально-фактичні, аналітичні, примусові, ор-
ганізаційні. Соціально-психологічні методи податкового контролю використовуються для 
управління соціально-психологічними процесами, що відбуваються під час здійснення подат-
кового контролю. Соціологічні методи: обмін досвідом контролюючого суб’єкта і підконтроль-
ного, моральне заохочення підконтрольного суб’єкта, конструктивне обговорення виникаючих 
проблем, використання зразка поведінки сумлінного платника податків.  

Психологічні методи - це вербальні і невербальні методи, що використовуються в процесі 
спілкування між суб’єктами податкового контролю. Вказані методи мають бути методично ро-
зроблені, випробувані і мати результатом позитивний вплив на людину без спричинення їй 
шкоди та вільного волевиявлення. 

Податковий контроль-це безперервний процес, що складається з ряду етапів, кожен з яких 
має циклічний характер і складається з певних методів, що мають різну форму на певних 
стадіях або етапах КПР.  

Так, постановка на облік платників податків - це метод податкового контролю, а форма по-
становки на облік платника податків регламентується відповідними законодавчими та норматив-
ними документами. Кожному методу податкового контролю відповідають певні форми податко-
вого контролю. Податкове законодавство не визначає поняття форма податкового контролю.  

З огляду суті поняття, діалектичний матеріалізм категорію форма розглядає в єдності зі 
змістом, який завжди передує виникненню і розвитку форми, при цьому форма активно впли-
ває на зміст, у свою чергу, при зміні зміст оновлюється форма. І.А. Білобжецький пропонував 
під формами фінансово-господарської контролю розуміти способи конкретного вираження та 
організації контрольних дій, направлених на виконання функцій контролю [11]. 

У цілому треба сказати, що форма податкового контролю-це відповідним чином оформлені 
контрольні дії, які здійснюються на підставі норм податкового права, згідно із чинним податко-
вим законодавством. Функціонування системи податкового контролю повинно базуватися на 
певних принципах, і перш за все на загальних принципах систем управління, які є основою 
функціонування даної системи.  

До загальних принципів управління відносять: принцип наукової обґрунтованості, систем-
ний підхід до вирішення управлінських завдань, оптимальності (ефективності управління), рег-
ламентації, формалізації [12]. Зазначені принципи повинні бути обов’язковою основою системи 
податкового контролю. Окрім них, системі податкового контролю притаманні власні принципи.  

Принципи податкового контролю - це базові правові положення, що визначають регламен-
тацію і ефективне функціонування системи податкового контролю, якими повинні керуватись 
законодавчі, виконавчі органи влади та суб’єкти податкового контролю [13].  

Авторами цієї статті розроблено нові методи податкового контролю (рис. 3) 
Рис. 3. Методи податкового 

контролю розроблені авторами 
 

У сучасній українській 
фінансовій теорії досить де-
тально визначено принципи 
державного  фінансового 

контролю і різні автори пропонують свій перелік обов’язкових принципів податкового контро-
лю. Основний принцип-принцип законності, властивий системі податкового контролю, який 
здійснюється в межах податкового права.  

Принцип обов’язковості тотожний принципу загальності, але базовим є принцип загаль-
ності. Об’єктивність - цей принцип обов’язковий для будь-якої форми контролю, що передба-
чає відсутність дискримінації і суб’єктивізму в контрольних діях.  

Принцип рівності всіх учасників податкового контролю властивий для всієї правової си-
стеми. Плановість або планомірність є основною для здійснення податкового контролю.  

Контрольний процес має бути планомірним і здійснюватись відповідно до затверджених 
планів. Регулярність-необхідний принцип здійснення контролю взагалі, проте в податковій 
сфері найдоцільнішим будуть принципи своєчасності і оперативності.  

Конкретність не є базовим принципом, оскільки контроль не може бути неконкретним. 
Економічність - базовий принцип податкового контролю, запропонований ще Адамом Смітом.   

 Методии  
податкового контролю 

 
Натуральний 

 
Документальний 

 
Прямий 
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Гласність - загальний правовий принцип демократичної держави. Нормативне-правове за-
кріплення процедур податкового контролю повинне бути відкритим для громадськості. Ефек-
тивність-визначальний принцип податкового контролю, за відсутністю економічного ефекту 
контрольна діяльність в податковій службі буде недоцільною. Принцип доцільності включено 
до принципу стратегічної спрямованості, тобто здійснення податкового контролю відповідно 
поставлених мети і завдань. Науковість-необхідний підхід до дослідження і побудови будь-якої 
системи. Проявляється у застосування наукових методів і прийомів у податково-контрольній 
діяльності.  

Принцип раціональності означає розумно обґрунтовану діяльність. Даний принцип є 
найбільш загальним, який знайшов своє відображення в таких спеціальних принципах, як нау-
ковість, ефективність, планомірність. Конфіденційність-необхідний принцип правового захисту 
підконтрольних суб’єктів, закріплених у податковому законодавстві.  

Принцип самодостатності системи податкового контролю передбачає принцип систем-
ності. Компаративність є методом здійснення податкового контролю. Достовірність є необ-
хідною умовою контрольних дій.  

Відповідальність, як і превентивність, властиві процесу здійснення податкового контролю і 
відповідають основним положенням контрольної діяльності [14]. 

Практична реалізація різних видів контролю, адекватних в певному просторі і часі, сприя-
ють більш ефективній організації податкового контролю і забезпечують проведення своєчасних 
і оптимально спрямованих контрольних заходів. Існує два основних критерія визначення видів 
податкового контролю: перший-залежно від часу і місця проведення контрольних заходів, дру-
гий залежно від елементу податкового контролю. По першому критерію розрізняють попе-
редній, поточний, подальший.  

Попередній контроль-передбачає профілактику і попередження податкового законодавства.  
Поточний - має оперативний характер, проводиться у звітному періоді і здійснюється у ви-

гляді прийому податкової звітності, вимоги пояснень по наданій звітності, обліку сплачених 
податків і зборів, проведення звірки особових рахунків з платниками податків, проведенні фак-
тичних перевірок, тощо.  

Подальший - проводиться по закінченні податкових періодів після формування об’єктів 
оподаткування у формі документальних перевірок [14]. 

Запропонована класифікація видів податкового контролю показує, наскільки багатогран-
ною і складною є система сучасного податкового контролю в Україні.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИМСТВ ГМК 
 

Удосконалено теоретичні та методичні положення щодо підвищення ефективності системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю пілприємств гірничометалургійного комплексу. 
 

Проблема та її з′вязок з науковими та практичними завданнями. Україна займає пере-
дові позиції на ринку металургійної  та залізорудної продукції. За рівнем потужності з вироб-
ництва чавуну, сталі та видобутку залізорудної сировини вона посідає п’яте місце в світі, не 
дивлячись на те, що на сьогодні виробничі потужності завантажені неповністю. Країна залиша-
ється одним із найбільших виробників залізорудної та металургійної продукції, яка становить 
вагому частину експортного потенціалу.  

Оперативний та виробничий менеджмент експортноорієнтованих підприємств повинен ма-
ти ефективні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю. Найбільшої ефективності 
можна досягти за умов нормативних показників управління, які мають носити комплексний 
характер. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні та методичні проблемні питання щодо удо-
сконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства займалося 
багато вчених як в Україні, так і за кордоном.  Вагомий внесок внесли праці  В. Т. Герасимчука, 
С.Г. Попова, О.С. Виханського та інші [1–4].  

Постановка завдання. Україна стала невід’ємною частиною світового господарства та 
міжнародного співробітництва. Обсяг експортних та імпортних операцій зростають досить ін-
тенсивно, в результаті чого з’являються проблеми їх оптимізації й управління. При цьому знач-
но розширились права експортерів, які можуть безпосередньо приймати участь у зовнішньо-
економічній діяльності. За таких умов виникають проблеми вибору оптимальної величини реа-
лізації продукції на експорт з метою мінімізації фінансових операцій. Вирішення цих потребує 
вибору економіко-математичних моделей, які враховують специфіку функціонування підпри-
ємств та фактори зовнішнього і внутрішнього характеру. 

Найбільшу долю у загальній структурі експорту займають в Україні чорні метали та залізо-
рудна сировина. Першочерговою задачею експортерів є забезпечення стабільної якості продук-
ції, стандарти якої формуються світовим попитом. Не менш важливе значення має ефективно 
організована система збуту продукції зовнішнім споживачам. 

Отже, головною метою системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємс-
тва є підвищення її ефективності. 

Викладення матеріалу та результати. Систему управління зовнішньоекономічною діяль-
ністю слід розглядати як сукупність соціально-економічних відносин, які реалізуються за до-
помогою норм і правил, що регулюються між продавцем і покупцем, які знаходяться у різних 
державах.  

Структуру системи управління зовнішньоекономічною діяльністю великого підприємства 
представлено на рис. 1.  

Запропоновано конкретизувати визначення системи управління стосовно великої компанії, 
якими є, наприклад гірничозбагачувальні комбінати Криворізького басейну, у такій редакції: 
система управління зовнішньоекономічною діяльністю великого підприємства - це єдиний лан-
цюг послідовно або паралельно діючих процесів зв’язку суб’єктів, що господарюють, з відпові-
дними керуючими центрами на єдиній виробничо-комерційній основі з метою виробництва і 
реалізації продукції та послуг на зарубіжному ринку. 

Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю великих гірничови-
добувних або металургійних компаній доцільно здійснювати на трьох рівнях: функціонально-
му, інструментальному і корпоративному. 

На функціональному рівні у процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю знахо-
дить практичне застосування сукупність загальних, основних і приватних функцій управління, 

                                                           

© Калініченко О.В., 2013 



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 35, 2013 339

які здійснюються у різних масштабах часу і охоплюють увесь комплекс підрозділів і процесів 
зовнішньоекономічної діяльності великого підприємства. 

 

Рис. 1. Структура системи управління зовнішньоекономічною діяльністю великого підприємства 
 

На корпоративному рівні зовнішньоекономічна діяльність великого підприємства розгля-
дається як система, що складається з чотирьох підсистем (“Введення продукції на міжнародний 
ринок”, “Збільшення збуту нової продукції ”, “Збереження конкурентної переваги”, “Зниження 
обсягу продажів”), які виділено згідно з етапами життєвого циклу виробів.  

Обумовлено це тим, що великі компанії в умовах конкуренції на зовнішньому ринку, як 
правило, ведуть бізнес за декількома профільними виробами, які знаходяться на різних етапах 
життєвого циклу. У зв’язку з цим зовнішньоекономічна діяльність великого підприємства є ди-
ференційованою згідно з етапами життєвого циклу виробів. 

Головним показником підсистеми “Введення продукції на міжнародний ринок” є ступінь 
новизни і перспективність продукції, відповідність продукції світовому рівню.  

Підсистема “Збільшення збуту нової продукції” характеризується успішним веденням біз-
несу за кордоном, коли вже вирішено проблеми підготовки експортних документів, оформлено 
митні документи у країні-імпортері, вирішено проблеми транспорту, кредитних ресурсів і здій-
снення платежів. Підсистема “Зниження обсягу продажів” характерна для тієї групи виробів, 
виробництво яких є збитковим унаслідок скорочення обсягу реалізації. 

На інструментальному рівні розробляється експортна стратегія, що ураховує зовнішнє се-
редовище, в якому велике підприємство веде свій бізнес: міжнародне, державне, регіональне. 
Експортна стратегія повинна бути спрямована на розробку та формування оптимального товар-
ного асортименту, який забезпечує прибуток великого підприємства, визначення темпів онов-
лення продукції з урахуванням життєвого циклу виробів, визначення терміну виходу на ринок з 
новим товаром, розробку системи модифікації товару.  

У сучасних умовах поняття ефективності зовнішньоекономічної діяльності має комплекс-
ний і багатоаспектний характер. Воно може виражатись за допомогою різноманітних економіч-
них показників, більшість яких демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. 
При цьому варто враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки сприяють забезпеченню оп-
тимальних розмірів виробництва окремих видів товарів, упровадженню світових досягнень в обла-
сті науки і техніки, отриманню необхідної сировини і матеріалів, розширенню номенклатури про-
дукції, яка реалізується на внутрішніх ринках тощо. 

Метою зовнішньоекономічної діяльності підприємств є отримання прибутку від зовнішньотор-
говельних операцій. Виходячи з означеної мети, ефективність зовнішньоекономічної діяльності  
підприємств визначається як ступінь досягнення максимального обсягу чистого прибутку від зов-
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нішньоторговельних операцій за рахунок оптимізації існуючих сукупних витрат на внутрішньому і 
зовнішньому ринках.  

Показниками визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств є показ-
ники відносної й абсолютної ефективності експорту. 

Досить зрозуміло, що задачі підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності підп-
риємства неможливо розглядати ізольовано, у відриві від таких важливих факторів, як модернізація 
виробничої структури, якість продукції, що випускається та ін., від проблем удосконалення всього 
господарського механізму, покращення різноманітних сторін управління підприємством в цілому.  

Проблема підвищення ефективності в сучасних умовах є багатоплановою, вона пов’язана із 
ефективністю використання активів підприємства, його засобів, із проведенням інвестиційних про-
цесів, із досягненням високої якості продукції та з іншими процесами.  

Важливим питанням оптимального управління діяльністю підприємства на зовнішньоекономі-
чному ринку є визначення стратегії і тактики його роботи.  

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинен містити в собі такі складові.  
1. Оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов’язань по контрактах з іноземними пар-

тнерами, дослідження ефективності, переваг і недоліків укладання контрактів і договорів;  
2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції і рин-

ку збуту в зовнішньоекономічній діяльності;  
3. Аналіз динаміки (розвитку) зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  
4. Вивчення раціональності використання ресурсів з метою усунення небажаних відхилень від 

намічених завдань;  
5. Аналітична оцінка виконання угод і виробничо-фінансових результатів зовнішньоекономіч-

ної діяльності. Виявлення чинників, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники ро-
боти підприємства;  

6. Оцінка результатів господарської діяльності за попередні та поточний роки;  
7. Аналіз фінансового стану підприємства.  

У процесі вивчення зовнішньоекономічної діяльності використовують якісні і кількісні показ-

ники. З допомогою перших аналізують раціональність використання коштів, залучених до експорт-

но-імпортних операцій, швидкість їх обігу у зовнішньоторговельних операціях, забезпеченість бан-

ківських кредитів, а також фінансові результати діяльності.  

Кількісні показники характеризують обсяги зовнішньоекономічної діяльності (вартість експор-

ту чи імпорту). Завершальним етапом аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства-

експортера і є оцінка ефективності експортних операцій, тобто оцінка вигоди для нього таких опе-

рацій. 

У таких умовах виникає необхідність застосування організаційно-економічного механізму ви-

значення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, який розуміється як система 

методологічних підходів та прийомів, застосування яких дозволяє розрахувати ефективність зовні-

шньоекономічної діяльності підприємств, проаналізувати вплив чинників на результати цієї діяль-

ності, а також виявити резерви та шляхи її підвищення (рис. 2).  

На основі аналізу стану системи управління зовнішньоекономічною діяльністю доцільно роз-

робити комплекс організаційних заходів, реалізація яких зумовить подальше зростання ефективно-

сті зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

При виході на зовнішній ринок виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим 

стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на діяльність підприємства.  

На основі аналізу стану системи управління зовнішньоекономічною діяльністю доцільно 

розробити комплекс організаційних заходів, реалізація яких зумовить подальше зростання ефе-

ктивності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

При виході на зовнішній ринок виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим 

стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на діяльність підприєм-

ства.  



Економічні науки 

Вісник Криворізького національного университету, вип. 35, 2013 341
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм визначення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Це приводить до того, що: 
підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства; 
зростає ступінь ризику, з'являється додатковий ризик його діяльності; 
збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 
підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх діяльності. 
Комерційна, підприємницька діяльність на зовнішньому ринку неминуче пов'язана з ризи-

ками, що загрожують різним майновим інтересам учасників зовнішньоекономічної діяльності.  
Ризики - це можливі несприятливі події, що можуть відбутися, і в результаті яких можуть 

виникнути збитки, майнові втрати учасників ЗЕД [4]. Робота з управління зовнішньоекономіч-
ними ризиками має включати такі основні складові: 

аналіз ситуації і визначення можливих ризиків; 
оцінка ймовірного збитку й прийняття рішення щодо управління потенційними ризиками; 
реалізація прийнятих рішень і контроль за їх виконанням. 
Політика учасника ЗЕД щодо потенційних ризиків має декілька різновидів. 
1. Виключення ризиків - це відмова від здійснення будь-яких дій, пов'язаних з можливістю 

появи ризиків у ЗЕД. 
2. Прийняття ризиків означає, що підприємство бере на себе відповідальність за проведен-

ня зовнішньоекономічної операції та ризики, пов'язані з нею. 
3. Зменшення ризиків - це прийняття рішень, які дають змогу знизити рівень витрат від 

прийнятих ризиків. 
4. Передача ризиків означає, що підприємство передає відповідальність за ризики своєму 

партнеру або третій особі. 
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Структура ризиків у зовнішньоекономічній діяльності доволі змістовна і нараховує сотні 
різновидів, які можна класифікувати за певними ознаками. Ризики, зовнішні щодо контракту, 
поділяються на політичні, юридичні, макроекономічні, маркетингові.  

Для зменшення ризиків за укладеними зовнішньоекономічними контрактами слід поперед-
ньо перевірити потенційного партнера. З цією метою пропонується оцінити ефективність його 
функціонування. Керуючись інформацією про потенційного партнера, можна зробити конкрет-
ні висновки щодо його надійності та платоспроможності. Якщо підприємство задовольняє по-
тенційний партнер, то перед ним стоїть питання укладення зовнішньоекономічної угоди з міні-
мізацією можливих ризиків, використовуючи всі можливі застереження. Так, ризику невико-
нання партнером зобов'язань за контрактом можна уникнути за рахунок: 

укладення договору про наміри, де оговорюється строк, протягом якого сторони можуть 
внести зміни; 

відображення в договорі намірів щодо матеріальної відповідальності за відмову від підпи-
сання контракту; 

відображення в контракті умови про штрафні санкції за невиконання будь-якого зобов'я-
зання за контрактом; 

відображення в контракті умови про виникнення можливих форс-мажорних обставин. 
Для успішної виробничо-господарської діяльності підприємству на регіональному ринку і 

зокрема для підвищення ефективності системи управління зовнішньоекономічною діяльністю 
необхідне чітке усвідомлення цілей та вибір ефективних стратегічних рішень. 

Враховуючи особливості стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підп-
риємств, сформульовано ряд вимог, відповідність яким забезпечить ефективність стратегії на 
підприємствах – суб’єктах ЗЕД: 

висока кваліфікація фахівців із стратегічного планування; 
ефективна система мотивації персоналу щодо розробки та реалізації стратегії ЗЕД; 
створення системи стратегічної інформації стосовно зовнішніх ринків; 
наявність на підприємстві ефективної системи моніторингу та стратегічного контролю за 

реалізацією стратегії; 
наявність стратегічного мислення керівників підприємств; 
безперервність процесу планування; 
здійснення стратегічного планування в комплексі з оперативним плануванням; 
використання сучасної методології стратегічного планування; 
поєднання формального та інтуїтивного підходів у стратегічному плануванні в процесі ро-

зробки стратегії ЗЕД підприємства. 
Отже, визначившись з місією підприємства та побудувавши “дерево цілей”, необхідно оха-

рактеризувати концепцію маркетинг-менеджменту, що використовує підприємство. 
Взагалі, маркетинг-менеджмент передбачає використання конкретного маркетингового ін-

струментарію при вирішенні актуальних для підприємства проблем з орієнтацією на потреби 
споживачів цільових ринків, а також переорієнтацією на стратегічні підходи в плануванні дій 
на перспективу та реалізацію концепції підприємства. Тобто ця діяльність включає в себе ро-
зробку цілей та стратегічної поведінки підприємства на ринку, планування маркетингових си-
туацій, розробку плану “маркетинг-мікс”, тобто організацію, управління й контроль за ре-
алізацією маркетингових заходів. 

Тому, основним чинником маркетинг-менеджменту як філософії бізнесу, є концепція мар-
кетинг-менеджменту. На підприємствах ГМК застосовується концепція традиційного марке-
тингу, яку зорієнтовано на виробництво продукції, яка користується попитом споживачів. Тоб-
то визначається залежність підприємства від збуту й приоритетними стають зовнішні пробле-
ми, такі як задоволення запитів споживачів і вже потім забезпечення прибутковості та рента-
бельності. До того ж підприємствами реалізуються концепції соціально-етичного маркетингу та 
маркетингу взаємодії. Тобто підприємством виробляється не просто продукція, яка користуєть-
ся попитом, а ще й враховуються потреби, що стосуються гуманізації виробництва та екологіч-
ної захищеності суспільства. А також надається увага запитам партнерів по бізнесу, клієнтів та 
споживачів. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило удосконалити теоретичні та методичні 
положення щодо підвищення ефективності системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю пілприємств гірничо-металургійного комплексу. Для забезпечення сталих позицій 
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підприємства на ринку, збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку та під-
вищення ефективності діяльності на зовнішньому ринку необхідно: 

Підвищення якості продукції, ініціювання НДДКР, пов`язаних з ростом якості, проведення 
реконструкції основних фондів, удосконалення технології виробництва.  

Заміни фізично зношеного амортизованого основного гірничо-транспортного та перероб-
люючого обладнання, придбання нового. 

Зниження витрат на виробництво товарної продукції, підвищення доходів від реалізації то-
варної продукції 

Змінити структуру реалізації товарної продукції, на користь експортних поставок. 
Прийняття заходів з утримання якісних показників концентрату. 
Прийняття участі в виставках, симпозіумах. Створення надійних стосунків з представника-

ми підприємства за кордоном.  
Надання цінових пільг споживачам, фіксація ціни на момент оплати. 
Встановлення цін для вітчизняних споживачів на базовий вміст заліза. Оптимізація 

співвідношення “ціна - собівартість” (для зовнішнього ринку). 
Зниження частки реалізації продукції через посередників. 
Реалізація за національні валюти країн-споживачів. Допомога в страхуванні вантажів. 
Гарантія термінів поставки. 
Контроль за розрахунковою дисципліною, стягнення з постійних неплатників сум 

дебіторської заборгованості в арбітражному порядку. 
Удосконалення системи зовнішньоекономічної діяльності підприємств ГМК необхідно пе-

ретворити в конкретні програми дій щодо розвитку підприємства, які дозволяють сформувати 
бюджет, щой може забезпечити дії маркетингових заходів. 
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СИРОВИННОЇ БАЗИ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ 
 

Проаналізовано сучасний стан мінерально-сировинної бази гірничо-видобувних підприємств. Висвітлено осно-
вні проблеми забезпечення гірничо-збагачувальних комбінатів залізорудною сировиною. Обґрунтовано основні на-
прямки та об’єкти інвестиційної підтримки їх сировинної бази. 

Ключові слова: мінерально-сировинна база, гірничо-збагачувальний комбінат, ресурси, виробнича потужність, 
інвестиційна підтримка. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Мінерально-
сировинна база є стратегічною складовою економічної безпеки України, важливість підтримки 
та розвитку якої відображена у цілому ряді державних концепцій та довгострокових програм. 
Заходи, які передбачені у цих документах, формуються з урахуванням перспективних планів 
розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та державних інтересів. 

Проблеми, що накопичилися за останні декілька десятиріч на підприємствах гірничорудної 
промисловості зокрема, свідчать про їх економічну вразливість з точки зору адекватного реагу-
вання на зміну кон’юнктури ринку залізорудної сировини та сучасного техніко-економічного 
рівня забезпечення конкурентоспроможності продукції. Серед основних підрозділів виробничої 
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структури гірничо-збагачувальних комбінатів найбільш вразливим є їх мінерально-сировинна 
база, тобто родовища корисних копалин та їх запаси, які відпрацьовуються сучасними 
кар’єрами. Саме мінерально-сировинна база з її інфраструктурою потребує кардинальних пере-
творень і, відповідно до програми [1], передбачає фінансування заходів з модернізації та техні-
чного переозброєння виробництва за рахунок власних коштів підприємств шляхом використан-
ня інвестиційних ресурсів внутрішнього та зовнішнього походження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Загальна проблема ресурсного забезпечення промисло-
вих підприємств визначає економічну ефективність їх функціонування, що в значній мірі знай-
шло відображення у багатьох вітчизняних та зарубіжних публікаціях [2, 3]. Проте, залишаються 
невирішеними багато питань щодо специфіки роботи гірничо-збагачувальних комбінатів, ви-
значення напрямків та об’єктів, які потребують невідкладної інвестиційної підтримки саме у їх 
мінерально-сировинній базі. Така необхідність безпосередньо пов’язана з підтримкою та пода-
льшим нарощуванням виробничих потужностей з видобутку корисних копалин, що потребує 
наукового обґрунтування та розроблення організаційно-економічного механізму її реалізації.  

Постановка завдання. Інвестиційні вкладення на підтримку безперебійної експлуатації 
родовища та можливе подальше нарощування виробничої потужності потребують визначення 
основних напрямків та конкретних об’єктів таких вкладень. Це потребує встановлення і оцінки 
їх значущості у послідовності  та взаємозв’яку. 

Викладення матеріалу та результати. Економічний розвиток України багато в чому за-
лежить від ефективної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу. Саме гірни-
чо-збагачувальні комбінати є сировинною базою металургії і в значній мірі визначають тенден-
ції її розвитку. Мінерально-сировинна база гірничо-металургійного комплексу України генерує 
48% промислового потенціалу держави і до 20 % її трудових ресурсів [1]. Ці показники набли-
жаються до показників розвинутих країн з потужною гірничовидобувною промисловістю, де 
зосереджено від 20 до 40 % загальних інвестицій, а вартість розвіданих запасів з розрахунку на 
душу населення України становить близько $ 150-200 тис. Більш як третину експортного вито-
ргу Україна отримує від реалізації мінерально-сировинної продукції. Згідно до Концепції Дер-
жавної цільової науково-технічної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного 
комплексу України до 2020 р. [4], зазначено, що за обсягами виробництва сталі країна посідає 
8-е місце у світі та 4-е місце у світовій торгівлі металопродукцією. Цей комплекс забезпечує 
понад 40 % валютних надходжень від експорту та зайнятість біля 500 тис. осіб, що складає 15 
% загальної чисельності працюючих у промисловості.  

Серед проблем, що накопичилися у металургійній галузі і вимагають невідкладного вирі-
шення є відставання від розвинених країн за темпами технічного переозброєння, модернізації 
та реконструкції діючих підприємств. До цього спонукає інерційність технологій видобутку та 
переробки залізорудної сировини, що в значній мірі впливає на рівень використання виробни-
чих потужностей гірничовидобувних підприємств. Не останнє місце у цьому впливі посідає й 
мінливість кон'юнктури ринку металомісткої продукції. Окрім цього, останнім часом набула 
актуальності перспектива поступового вибуття виробничих потужностей саме за гірничо-
геологічними умовами розробки, зокрема залізорудних родовищ з відкритим способом розроб-
ки [5]. Існуючі теоретичні напрацювання та накопичений досвід щодо величини та рівня викорис-
тання виробничої потужності за сталих умов роботи підприємств не передбачали можливість таких 
негативних наслідків, попередження і ліквідація яких потребує не тільки значного часу, але й сут-
тєвих капітальних вкладень у напрямки та відповідні об'єкти сировинної бази. За умов що склалися, 
застосування виключно організаційно-технічних важелів вирішення зазначеної проблеми вже недо-
статньо. Забезпечення виробничої потужності принаймні на досягнутому рівні (у середньому 84% 
від проектної для залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів) вимагає залучення реальних 
інвестицій. Попередні розрахунки показують, що довгострокові капітальні інвестиції та інвестиції у 
оборотні кошти сучасного залізорудного кар'єра можуть досягати 0,5- 0,9 млрд. грн. Виходячи з 
визначення що, об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі осно-
вні засоби і оборотні кошти, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності тощо [6], то саме 
мінерально-сировина база діючих гірничо-збагачувальних комбінатів і генерує в собі більшу части-
ну зазначеного об’єктного інвестування.  

До сьогодні проблеми мінерально-сировинної бази гірничозбагачувальних комбінатів ви-
рішувалися переважно організаційно-технічним шляхом, а основні інвестиції було спрямовано 
на модернізацію окремих виробництв металургійних підприємств, в основному доменного та 
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сталеплавильного. Як зазначається в [4], підвищення конкурентоспроможності продукції пе-
редбачає здійснення підприємствами гірничо-металургійного комплексу системних заходів з 
модернізації та переоснащення виробництва, нарощування виробничих потужностей, переоб-
ладнання наявних виробничих потужностей, зниження собівартості та ін. Саме це спонукає ви-
добувні підприємства займатися пошуком інвестиційних джерел і, в першу чергу,  у сировинну 
базу, як первинний і визначальний ланцюжок у виробництві металомісткої продукції. Це поси-
люється ще й реальною перспективою вибуття виробничих потужностей з видобутку залізної 
руди сучасними кар'єрами саме за гірничо-геологічними чинниками.  

В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів, гірничозбагачувальним комбінатам 
необхідно визначитися у пріоритетних напрямках інвестиційної діяльності, якими є реконстру-
кція кар'єрів, технічне переоснащення та модернізація, розширення і вдосконалення технологі-
чних процесів. На наш погляд, першочерговими напрямками інвестування є реконструкція та 
розширення границь кар'єрів, а також технічне переозброєння і модернізація гірничо-
транспортного устаткування, що безпосередньо пов'язано із забезпеченням виробничої потуж-
ності з видобутку залізної руди. Подальша реалізація визначених напрямків повинна конкрети-
зуватися вже об'єктним інвестиційним забезпеченням, що безпосередньо пов'язано з підтрим-
кою виробничої потужності підприємства з видобутку залізної руди. Такими об'єктами зокрема 
можуть бути: вдосконалення технологічних процесів та модернізація гірничого устаткування на 
інноваційній основі; запаси залізної руди за ступенем їх підготовленості до виймання; вироб-
ництво додаткових обсягів розкривних робіт в зв'язку з переглядом кондицій і розширенням 
границь кар'єрів; відновлення та заміна устаткування тощо. 

На рис. 1 наведено структурну схему інвестиційної діяльності гірничозбагачувального 
комбінату, яку безпосередньо спрямовано на підвищення ступеня використання виробничої 
потужності саме на рівні його мінерально-сировинної бази. Згідно з наведеною структурою на-
прямків, такі інвестиції пов’язані не тільки з підтримкою техніко-технологічної складової сиро-
винної бази підприємства, але й з її подальшим розвитком. Зазначені напрямки охоплюють її 
виробничу інфраструктуру, яка включає устаткування та відповідні технології дільниць буро-
вибухового, виймально-навантажувального та транспортного призначення. До неї також нале-
жать мережі технологічного транспортного сполучення та енергетичного постачання, обслуго-
вуючі служби тощо. Кількісну та якісну оцінку виробничої інфраструктури мінерально-
сировинної бази, в першу чергу, визначають промислові запаси залізної руди та супутніх ком-
понентів, що видобуваються та перероблюються для отримання прибутку підприємства. Такі 
запаси зазвичай розташовуються у надрах як у контурах кар’єра, так і за його межами. 

У першому випадку їх дефіцит позначається на формуванні нормативних запасів в кар’єрі за 
ступенем підготовленості до виймання і вирішується у межах напрямку «реконструкція». Зазначе-
ний напрямок безпосередньо пов’язаний з відновленням параметрів системи розробки до нормати-
вних значень, що приводить до збільшення обсягів розкривних робіт і вирішується шляхом перена-
лагодження виробництва у межах гірничого відводу, відновленням та заміною морально застаріло-
го і фізично зношеного устаткування, усунення диспропорцій в технологічних рамках та ін.  

У другому випадку, підтримка та подальше збільшення виробничої потужності кар’єра, що 
обумовлені дефіцитом мінерально-сировинних ресурсів в його контурах та реальними терміна-
ми підготовки їх до виймання, може здійснюватися шляхом залучення до відпрацювання їх за 
контурних балансових запасів у межах напрямку «розширення». Таке розширення може відбу-
ватися ще й шляхом перегляду кондицій на корисну копалину з метою підвищення якості або 
збільшення її обсягів, що також є об’єктами інвестиційних вкладень. Оцінити даний напрямок 
можна за допомогою коефіцієнта гірничої маси, який є непрямим вимірником ефективності ка-
пітальних інвестицій. Він ґрунтується на співвідношенні обсягів виробництва розкривних робіт 
і технологічного показника якості руди – виходу концентрату. За визначенням напрямок «роз-
ширення» адекватний загально визнаному, що здійснюється на нових територіях, які приляга-
ють до діючого підприємства. 

Інші два напрямки інвестування у сировинну базу мають інноваційний характер. Для вико-
нання додаткових обсягів розкривних робіт, які принаймні забезпечать виробничу потужність у 
обмежені терміни необхідне запровадження нового, більш продуктивного гірничо-
транспортного устаткування або здійснення його модернізації.  
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Остання передбачає вдос-
коналення або поліпшення ок-
ремих складових устатку-
вання, обладнання, оснастки, 
технології, організації вироб-
ничого процесу та ін. Модер-
нізація здійснюється поступо-
во без зупинки виробництва і 
не потребує значних капіта-
ловкладень. Технічне пере-
озброєння здійснюється шля-
хом запровадження нової тех-
ніки і технології, автоматизації 
технологічних процесів в 
кар’єрі, заміни застарілого та 
зношеного устаткування на 
нове, більш ефективне, усу-
нення вузьких місць та інших 
інноваційних організаційних і 
технічних заходів, що потре-
бує значних капіталовкладень. 

Підвищити ефективність 
сировинної бази можна також 
шляхом вдосконалення техно-
логічних транспортних схем, 

як складової її інфраструктури, запровадженням елементів комбінованого відкрито-підземного 
способу відпрацювання родовища та внутрішнього відвалоутворення. Ці об’єкти пов’язані між 
собою і потребують додаткових наукових досліджень щодо конкретних умов розробки родо-
вища і реалізуються у межах напрямків «технічне переозброєння та модернізація» і «вдоскона-
лення технологій та технологічних процесів». 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Отже, проведені дослідження дозволили 
систематизувати та конкретизувати змістовне наповнення таких термінів як «мінерально-
сировинна база», «виробнича потужність», «інфраструктура мінерально-сировинної бази», «ін-
вестиційна підтримка мінерально-сировинної бази» щодо гірничо-збагачувальних комбінатів. 
На підставі цього запропоновано розширену структурну схему напрямків та об’єктів інвести-
ційної підтримки мінерально-сировинної бази та розкрито організаційно-технічну, технологіч-
ну та мінерально-сировинну сутність кожного з них. Все це дозволяє встановити приоритетні 
напрямки інвестування та визначити рівень інвестиційного сприйняття кожного з об’єктів та їх 
інвестиційну ємність, що є предметом подальших досліджень. 
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Рис. 1. Структурна схема інвестиційних напрямків 

та об’єктів підтримки сировинної бази гірничозбагачувальних комбінатів 
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ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ  
У ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУРАХ  
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  

 

У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інтеграція», «ефект синергії». Проаналізовано сти-
мули до вертикальної інтеграції, а також причини виникнення синергетичного ефекту в економіці. Надана характе-
ристика підходів та методів оцінки синергетичного ефекту від операцій злиття і поглинання. Враховано особливості 
діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України.  

 

Постановка проблеми та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. У су-
часних умовах господарювання поширеним стало явище економічної інтеграції (або операції 
злиття і поглинання) і як результат, утворення інтегрованих структур. Така тенденція прита-
манна більшості промислових підприємств, зокрема, гірничо-металургійного комплексу 
України (далі - ГМК). 

Головною причиною укладання угод злиття і поглинання є прагнення учасників новоство-
рених інтеграційних структур отримати ефект синергії. Однак, на сьогоднішній день зали-
шається невирішеним питання оцінки синергетичного ефекту, утвореного унаслідок інтеграції 
підприємств, що дозволяло б ураховувати їх галузеві особливості. Саме тому розробка мето-
дичних підходів до оцінки ефекту синергії залишається актуальним і невирішеним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням економічної інтеграції, створення ін-
теграційних структур, оцінки синергетичного ефекту у результаті операцій злиття і поглинання 
приділялася значна увага в дослідженнях Ю. Брігхем, В. Амітана, О. Амоші, В. Зуденка, А. По-
долянець, А. Шаповал, Є. Жданко, Г. Карпенко, Ю. Авхачевої, В. Козлова, І. Єгерєва та ін.  

В науковій літературі запропоновано чимало методичних підходів до оцінки ефекту си-
нергії внаслідок операцій злиття і поглинання. Більшість методик як зарубіжних, так і вітчиз-
няних авторів засновані на визначенні синергетичного ефекту, який виникає у наслідок росту 
цін на акції підприємств, які входять до складу інтегрованих структур, у порівнянні з темпом 
росту цін на акції даних підприємств як окремих бізнес-одиниць. Однак, як показав аналіз до-
сліджень і публікацій, застосування таких підходів на практиці є дуже громіздким і складним 
процесом, адже більшість інформації про діяльність великих інтегрованих структур є ко-
мерційною таємницею, а тому виникають ускладнення при здійсненні розрахунків за запропо-
нованими методиками. Зважаючи на означену проблематику, розробка методичних підходів до 
оцінки синергетичного ефекту інтегрованих структур з урахуванням їх галузевих особливостей 
потребує подальшого розвитку. 

Постановка завдання. В економічній науці недостатньо ґрунтових досліджень щодо 
оцінки різного роду синергетичних ефектів, що виникають у наслідок економічної інтеграції 
підприємств гірничо-металургійного комплексу, які пов’язані між собою складним техно-
логічним ланцюжком. Враховуючи сказане, у статті необхідно розглянути сутність і види еко-
номічної інтеграції, враховуючи переваги і недоліки, а також розглянути і проаналізувати під-
ходи і методи оцінки ефекту синергії унаслідок операцій злиття і поглинання.   

Викладення матеріалу та результати. Дослідження методичних підходів до оцінки си-
нергетичного ефекту, який виникає у результаті об’єднання підприємств, доцільно розпочати з 
визначення сутності економічної інтеграції та її видів. 

Аналіз існуючих публікацій дозволив виявити, що під інтеграцією розуміють установлення 
певних відносин між окремими підприємства (юридичними особами), задля досягнення спіль-
них цілей посилення конкурентних позицій і покращення економічних результатів діяльності, 
що можливе завдяки отриманню синергетичного ефекту. 

Існує два відомі види прояву інтеграції: горизонтальна і вертикальна. Під горизонтальною 
інтеграцією розуміється встановлення інтеграційних зв’язків зі схожими по випуску продукції 
підприємствами з подальшим делегуванням функцій підприємству «інтегратору», створенням 
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спільних органів управління, загальних фінансових органів, взаємним обміном акціями або по-
явою інших форм участі в прибутку один одного. Такий вид інтеграції надає ряд переваг:  

збільшення можливості одержання кредитів (ефект синергії); 
одержання додаткових вигід від збільшення обсягу виробництва; 
зниження витрат на розвиток підприємства; 
досягнення вигід і переваг від взаємного поєднання технологій і винаходів без необхідності 

покупки ліцензій та ін.  
Горизонтальна інтеграція доцільна за умови коливання ринкової кон’юктури. Саме завдяки 

такого роду об’єднання підприємства, на наш погляд, підприємства, які знаходяться в складі 
інтегрованої структури, мають можливість без особливих витрат випускати той асортимент 
продукції, який користується попитом. 

Під вертикальною інтеграцією розуміється встановлення інтеграційних зв’язків або з 
підприємством-споживачем кінцевої продукції (так звана інтеграція «вверх»), або з підприєм-
ством - постачальником (інтеграція «вниз»).  

Особливе значення має інтеграції промислових підприємств, які пов’язані між собою 
складним технологічних ланцюгом, і кожна бізнес-одиниця інтегрованої структури, наприклад 
ГМК, виконує певний переділ роботи, які в сукупності забезпечують виробничий процес 

Яскравим прикладом вертикальної інтеграції є група «Метінвест», який активно займається 
розвитком роздрібної й оптової метало торгової мережі за допомогою так званого ребрендингу 
збутових структур [1]. 

Вертикально-інтегрована група «Метінвест», яка є компанією повного виробничого циклу 
від видобутку вугілля до виробництва прокату і труб, складається з трьох дивізіонів: дивізіону 
вугілля і гірничорудного дивізіону, а також дивізіону сталі і прокату. Така структура компанії 
дозволяє забезпечити стабільну роботу металургійних підприємств, які входять до її складу, 
завдяки постачання їх власними сировинними підприємствами [2-4]. 

У будь-якому разі основною причиною утворення інтегрованих структур є отримання си-
нергетичного ефекту, який дозволяє покращити результати діяльності як окремих підприємств, 
які входять до складу великої компанії, так і структури в цілому. Причини виникнення синерге-
тичного ефекту наведено на рис. 1. 

Деякі автори також виділяють такі напрямки прояву синергії [5, с. 516-517]: 
пряма вигода, що виражається у збільшенні чистих активів грошових потоків інтегрованої 

структури); 
непряма вигода, що виникає за рахунок зростання ринкової вартості акцій інтегрованої 

структури у результаті зростання її привабливості для потенційних інвесторів. 
За результатами аналізу існуючих методик оцінки синергетичних ефектів відмічено, що 

більшість авторів акцентують увагу на зростанні вартості інтегрованої структури, що зумов-
лене виникненням синергетичного ефекту унаслідок зростання цін на акції компанії. 

Традиційні методи оцінки ефекту синергії враховують прояв синергетичного ефекту  як 
приріст дисконтова них грошових потоків для акціонерів (у результаті приросту виручки, еко-
номії на витратах, податку на прибуток, капіталовкладеннях). При цьому визначається приро-
сти цілого ряду параметрів, від яких залежить надходження потоків грошових коштів. Так, 
наприклад, у роботі [6] ефект синергії Vsynergy визначається за формулою  

,
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де ∆FCFE (free cash flow to equity) - потік грошових коштів для акціонерів; ∆S (sales) - приріст 
виручки; ∆C (costs) - економія на витратах; ∆T (tax) - економія на податку на прибуток; ∆NWC 
(net working) - економія на інвестиціях в оборотний капітал; ∆Capex (capital expenditure) - еко-
номія на капіталовкладеннях; ∆Debt - зміна чистого боргу (з урахуванням фінансової синергії); 
re - ставка прибутковість акціонерного капіталу. 

У подальших розробках науковців все більше уваги приділяється граничному впливу ре-
структуризації підприємств. Так, наприклад, Е. Хелферт та інші [12,13] відмічає, що сама мож-
ливість реструктуризації виникає у зв’язку з тим, що між вартістю, яку фактично створює 
підприємство, і потенційною вартістю, яка можлива у зв’язку з вигодами, пов’язаними  інте-
граційним процесом, існує вартісний розрив [13, с. 119-120]. 
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Рис. 1. Причини виникнення синергетичного ефекту в економіці 
 

Як вже було зазначено, більшість науковців пропонують при оцінці синергетичного ефек-
ту, у тому числі при визначенні вартості інтегрованої структури, орієнтуватися на темп росту 
ціни акцій такої компанії. Ми згодні з доцільністю такого підходу, адже на фондовому ринку це 
основний показник ефективності діяльності компанії. Однак, на практиці таки підхід ускладне-
ний тим, що інформація великий промислових груп (інтегрованих компаній) є комерційною 
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Підвищення ефективності роботи з постачальниками в результаті придбання додатково-
го важеля зниження закупівельних цін шляхом збільшення сукупного обсягу закупівель і 
придбання тим самим можливості користуватися додатковими знижками і шляхом 
прямої загрози зміни постачальника  [7 , с. 14 ] 

Операційна економія (операційна синергія), основними різновидами якої є економія на 
масштабі, що виявляється в зниженні витрат на одиницю продукції, як правило, за раху-
нок зниження частки постійних витрат у загальному обсязі витрат, а також економія , на 
охопленні, що виникає внаслідок можливості виробляти більшу кількість найменувань 
товарів (послуг), використовуючи наявні в наявності основні фонди, сировину і ма-
теріали [8, с, 191] . 

Зростання ринкової позиції через зниження конкуренції і можливості конкурувати за 
найбільшу, у тому числі державні, контракти, отримання яких забезпечує високий 
рівень завантаження виробничих потужностей [9, с. 35 ] 

Ефект агломерації, при якому витрати на одиницю продукції при отриманні доданої 
вартості стосовно до товару зменшуються на фіксований відсоток при кожному 
подвоєнні обсягу продукції [9, с. 11 ]  

Різниці в ринковій ціні компанії і вартості її заміщення: найчастіше простіше купити 
діюче підприємство , ніж створити нове 

Прискорення руху компанії по стратегічної траєкторії: оперативне вирішення завдання 
зростання (зростає швидкість розширення ринку) [10, с. 27] 

Фінансова економія: завдяки обєднанню компаній може бути здійснений 
перерозподіл фінансових ресурсів всередині інтегрованої структури 

Удосконалення копрпоративної стратегії і культури [8, с. 3].  Виникнення командної 
синергі 

Ліквідація дублюючих функцій всередені інтегрованої структур 

Розширення номенклатури продукції в результаті об'єднання окремих виробництв в 
загальну систему і ефект комбінування взаємодоповнюючих ресурсів (невеликі 
корпорації, з одного боку, досить часто виробляють продукцію, якої потребують більш 
великі корпорації або корпорації, які хотіли б розширити свій виробничий асортимент 
за рахунок цієї продукції, але створення аналогічних власних виробництв було б для 
подібних корпорацій економічно не вигідним проектом; з іншого боку, невеликі 
корпорації часто стикаються з проблемою нестачі фінансових ресурсів для 
фінансування своїх нових і вже існуючих проектів [6, с. 26]. Завдяки  інтеграції компанії 
набувають відсутні їм ресурси та активи дешевше, ніж вони могли б обійтися при 
самостійному їх створенні кожною компанією. 

Функціональна синергія (коли цільова фірма виявляється сильнішою в тих областях 
функціонування, де фірма, яка купує, проявляє слабкість) [11, с.936] 
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таємницею, а для користувачів інформації призначена фінансова звітність з основними еко-
номічними показниками.  

Наприклад, незмінним є той факт, що найбільш поширеним у річній звітності гірничо-
металургійних компаній світу вже на протязі більш ніж 10 років залишається показник 
EBITDA. Тому, попри дискусійність даного показника, він виступає найбільш актуальним, 
адже через найбільшу поширеність може виступати основним для порівняння ефективності 
оцінюваної вертикально-інтегрованої структури з компаніями-конкурентами у сучасних умовах 
з найменшими витратами часу на збір інформації та зусиллями на її обробку на реальному 
проміжку часу. Еволюцію моделей і методів оцінки вартості та ефективності діяльності компа-
нії ілюструє табл. 1. 

Таблиця 1 
Розвиток парадигми визначення вартості і ефективності діяльності компанії [14, с. 46] 

 
Час розробки Моделі і методи 

20-ті роки ХХ ст. 
Модель Дюпона; 
Рентабельність інвестицій (ROI) 

70-ті роки ХХ ст. 
Чистий прибуток на одну акцію (EPS); 
Коефіцієнт співвідношення ціни акцій і чистого прибутку (P/E) 

80-ті роки ХХ ст. 

Коефіцієнт співвідношення ринкової та балансової вартості акцій (M/B); 
Рентабельність акціонерного капіталу (ROE); 
Рентабельність чистих активів (RONA); 
Грошовий потік (Cash Flow) 

90-ті роки ХХ ст. 

Економічна додана вартість (EVA); 
Прибуток до виплати відсотків, податків і дивідендів (EBITDA); 
Ринкова додана вартість (MVA); 
Збалансована система показників (BCS); 
Показник сукупної акціонерної дохідності (TSR); 
Грошовий потік віддачі на інвестиційний капітал (CFROI) 

 

Залежно від розвиненості в компанії управлінського обліку і можливості менеджерів 

працювати з «новими» вартісними показниками консультанти на ринку пропонують компаніям 

різні системи індикаторів, діагностуючих ефективність розподілу капіталу . Великий вибір мо-

делей управління вартістю породив навіть термін «метричні війни», пов'язаний з конкуренцією 

фінансових шкіл за гроші компаній. Загальним показником , що фігурують у всіх моделях 

діагностування ефективності розподілу капіталу, є «витрати по капіталу компанії». Традиційно 

використовуваним алгоритмом оцінки витрат на капітал є метод середньозважених витрат 

(WACC).  

Відомо, що при здійсненні аналізу фінансово-економічних результатів діяльності як окре-

мих суб’єктів господарювання, так і зокрема вертикально-інтегрованих структур відсутня 

єдність у методиці такого аналізу: відсутній чітко визначений набір показників, показники 

схожі за назвою мають різні формули розрахунку і навпаки, показники з різними формулами 

мають однакові назви.  

Не винятком у цьому є коефіцієнт боргового навантаження. 

Дослідження методики визначення даного коефіцієнту набуває особливо актуального зна-

чення. Наприклад, укладачі рейтингу «50 провідних компаній України» (щорічне дослідження, 

присвячене ключовим галузям реального сектору вітчизняної економіки) при визначенні 

провідних компаній в десяти найбільших за часткою у ВВП країни галузях української еко-

номіки виявляли фактори, що впливають на динаміку фінансових і виробничих показників віт-

чизняних підприємств.  

Для визначення провідних компаній у кожній з досліджуваних галузей застосовувалися 

близько 15 критеріїв оцінки.  

Серед них: показники прибутковості і прибутковості бізнесу, вартість активів, сума амор-

тизаційних відрахувань, обсяг сплачених податків, розмір інвестицій, масштаби зовнішньоеко-

номічної діяльності, коефіцієнт боргового навантаження і т.п. 
Відмітимо, що Національним банком запропоновано до використання коефіцієнт боргового 

навантаження (Debt Burden Ratio) як відношення місячного платежу позичальника за кредитом 
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до його місячного доходу; чим менше значення цього коефіцієнту, тим менше боргове наван-
таження на позичальника та вища його кредитоспроможність [15].  

У ряді праць з фінансового аналізу цей коефіцієнт ототожнюють з коефіцієнтом концент-

рації позикового капіталу і зазначають, що він показує, яку частину в балансі становить пози-

ковий капітал. 

Особливо застосовуваним коефіцієнт боргового навантаження є на макрорівні, зокрема при 

визначенні боргового тиску на економіку України. Для його розрахунку використовується 

відношення сукупного державного боргу до ВВП України [16]. 

Науковцем Д.О. Власенко у [17] пропонується рівень боргового навантаження оцінювати за 

допомогою таких показників: рівень кредитоспроможності, коефіцієнт покриття зобов'язань влас-

ними коштами, відношення обсягу боргу до грошового потоку, частка позикових коштів у струк-

турі балансу, коефіцієнт поточної ліквідності, структура боргових зобов'язань, рівень податкового 

тягаря, коефіцієнт простроченої заборгованості тощо.  

Проте на нашу думку, така розгалужена система показників не доцільна в практичній діяль-

ності вертикально-інтегрованих структур. 

Звернемо увагу на методику визначення досліджуваного показника, що використовується 

усіма підприємствами вертикально-інтегрованої структури «Метінвест Холдинг», в якій прий-

нято, що він характеризує здатність суб’єкта господарювання до погашення поточних зо-

бов’язань і визначається відношенням величини EBITDA до суми поточних зобов’язань 

,
З

EBITDA
Кбн         (3) 

де EBITDA - річна сума прибутку до вирахування відсотків, податків та амортизації, грн.; З - 
сума поточних зобов’язань підприємства, грн.  

У практичній діяльності групи «Метінвест Холдинг» використовується нормативне зна-
чення цього коефіцієнту, що дорівнює 3,0. 

Розглянемо дані окремих підприємств групи «Метінвест Холдинг» щодо боргового наван-
таження (табл. 2). 

Таблиця 2 
Значення коефіцієнту боргового навантаження на підприємствах групи «Метінвест Холдинг» 

 

Підприємство 
Коефіцієнт боргового навантаження, частки од., роки 

2006 2007 2008 2009 

Азовсталь 0,31 0,27 0,48 0,49 

ПАТ «Центральний ГЗК» 0,30 0,39 0,36 0,38 

Алчевський металургійний комбінат 0,64 0,60 0,72 0,80 

Єнакіївський металургійний завод 0,65 0,64 0,72 0,88 
 

З табл. 2 видно, що для більшості підприємств значення коефіцієнту боргового наванта-
ження є достатньо високим.  

У роботі [18] відмічається, що для більш рентабельних компаній здебільшого притаманні 
більш низькі коефіцієнти боргового навантаження, хоча не можна говорити про чітку залеж-
ність між цими змінними.  

Крім того, автором відмічено, що як вагомий чинник при прийнятті рішень щодо структури 
капіталу доцільно розглядати цикли ділової активності [18].  

Однак, для більш обґрунтованого прийняття рішень щодо структури капіталу у вертикаль-

но-інтегрованій структурі слід враховувати життєвий цикл. На кожній фазі життєвого циклу 

необхідно окремо підходити до формування оптимального співвідношення між показником 

EBITDA та сумою поточних зобов’язань. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. За результатами проведених досліджень 

можна зробити такі висновки.  

У науковій літературі відсутній єдиний підхід до оцінки синергетичного ефекту внаслідок 

вертикальної інтеграції.  

Існуючі методичні розробки не враховують особливості діяльності підприємств і відповід-

но інтегрованих структур певної галузі, зокрема гірничо-металургійного комплексу.  
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Також використання на практиці описаних у літературі методичних підходів ускладнюєть-

ся тією обставиною, що основна інформація великої інтегрованої структури залишається коме-

рційною таємницею і відповідно доступ до неї мають тільки її власники і менеджери.  

Обґрунтовано доцільність використання показника EBITDA та врахування поточних зо-

бов’язань підприємств, які входять до складу інтегрованої структури при визначенні її вартості.  

Також досліджено методику визначення коефіцієнту боргового навантаження, за допомо-

гою якого стає можливим  більш обґрунтоване прийняття рішень щодо структури капіталу в 

інтегрованій структурі. 
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вных геодинамических явлений, предупредить их возникновение. 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, линейное сооружение, станция наблюдения, высокоточное нивелиро-
вание, смещение реперов, влияние горных работ. 
Kulikovskaja O.E. Methodology of organization of observation and research results displacements rappers when monitoring 
the stability of city roads 
Methods of organization of supervisions and results of researches of displacements of реперов at monitoring of stability of 
town motorway 
Results over of analysis of the geodesic monitoring of horizontal and vertical displacements of реперов of the observant 
station of town motorway are brought in the conditions of influence of mountain works. Finding allow not only to specify the 
parameters of the accepted model of deformation socially of meaningful for Кривбасса object - town motorway but also 
спрогнозировать development of process of moving, estimate the degree of risk of origin of the negative geodynamic 
phenomena, warn their origin. 
Keywords: geodetic monitoring, linear structure, the station of observation, precision leveling, the displacement of frames, 
the impact of mining. 
________________________________ 
УДК 622.834: 778.35 
Кравець В.С., Дворніков В.А., Чирва О.І., Монахов О.Л. Аналіз сучасного стану підробленого масиву гірських 
порід Кривбасу. Наведені результати узагальнення та аналізу багаторічних інструментальних та експериментальних 
досліджень процесу зсуву гірських порід у Кривбасі, на основі яких встановлені параметри області обвалення в ма-
сиві при розробці покладів I, II та III группи. На основі моделювання встановлені залежності зміни параметрів обла-
стей обвалення з глибиною розробки. Представлені залежності зміни осідань на горизонтальних зсувів порід лежа-
чого боку від відстані до виробленого простору. Отримані результати дозволяють встановити сучасний стан підроб-
леного масиву, а також визначити параметрі зон обвалення гірських порід в масиві. 
Підроблений масив, гірські породи, область обвалення, вироблений простір, склепіння стійкої рівноваги, зсув, осі-
дання, натурні спостереження, область обвалення, област тріщин і терас, область плавних зсувів. 
Кравец В.С., Дворников В.А., Чирва А.И., Монахов А.Л. Анализ современного состояния подработанного мас 
сива горнах пород Кривбасса. Приведены результаты обобщения и анализа многолетних инструментальных и экспе-
риментальных исследований процесса сдвижения горных пород в Кривбассе, на основании которых установлены 
параметры областей обрушения в массиве при разработке залежей I, II и III группы. На основании моделирования 
установлены зависимости изменения параметров областей обрушения с глубиной отработки. Представлены зависи-
мости изменения оседаний и горизонтальных сдвижений пород лежачего бока от расстояния до выработанного про-
странства. Полученные результаты позволяют установить современное состояние подработанного массива, а также 
определить параметры зон обрушения горных пород в массиве. 
Подработанный массив, горные породы, область обрушения, выработанное пространство, свод устойчивого равно-
весия, сдвижение, оседания, натурные наблюдения, область обрушений, область трещин и террас, область плавных 
сдвижений. 
Kravets V.S., Dvornikov V.A., Chirwa A.I., Monahov A.L. Analysis of the current state of the rock mass earn Krivbass. 
The results of the synthesis and analysis of multi-instrumental and experimental investigations of strata movement in 
Krivbass on which parameters are set in an array of areas of collapse in the development of deposits of I, II and III groups. 
Based on modeling the dependences of parameters areas caving mining with depth. Presents the variation of subsidence and 
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horizontal footwall rocks of displacement distance from the mined-out space. These results enable us to establish the current 
state earn array, and determine the parameters of the zones of rock collapse in the array. 
Array of odd jobs, rocks, the area of collapse, out space, a set of stable equilibrium, displacement, settlement, field observa-
tions, the area collapses, the area of cracks and terraces, smooth area of displacement.  
________________________________ 
УДК 622.261.27 
Гапеев С.Н., Панченко В.В. Исследование изменения ндс породного массива при одном варианте взаимного влия-
ния протяженных выработок 
Представлены результаты компьютерного моделирования сопряжения двух протяженных выработок. Показан ха-
рактер изменения напряженно-деформированного состояния породного массива по мере приближения одной выра-
ботки к другой. Установлены количественные показатели взаимного влияния выработок при их пересечении. 
Гапєєв С.М., Панченко В.Ю. Дослідження зміни ПДВ породного масиву при одному варіанті взаємного впливу 
протяжних виробок 
Представлено результати комп'ютерного моделювання сполучення двох протяжних виробок. Показано характер 
зміни напружено-деформованого стану породного масиву у міру наближення однієї виробок до іншої. Встановлено 
кількісні показники взаємного впливу виробок при їх перетині. 
Gapeev S.N., Panchenko V.V. Research of change of VAT of pedigree array at one variant of cross-coupling of the exten-
sive making 
The results of computer design of interface of two extensive making are presented. Character of change of the tensely-
deformed state of pedigree array is shown as far as approaching of one making to other. The quantitative indexes of cross-
coupling of making are set at their crossing 
________________________________ 
УДК 528.8.042: 622.3 
Сидоренко В.Д., Шолох М.В., Намінат О.С., Сергєєва М.П., Ковтун В.Я., Серебрянний Ю.Л., Волчко Є.П. Гео-
інформаційні технології наземного лазерного сканування в гірничо-видобувному регіоні 
Розглянуто метод дослідження лазерного 3D-сканування. Наведено результати вимірювань для виявлення можливих 
вертикальних і планових деформацій полотна проїжджої ділянки автодороги. 
Сидоренко В.Д., Шолох Н.В., Наминат О.С., Сергеева М.П., Ковтун В.Я., Серебрянный Ю.Л., Волчко Е.П. 
Геоинформационные технологии наземного лазерного сканирования в горнодобывающем регионе 
Рассмотрен метод исследования лазерного 3D-сканирования. Приведены результаты измерений для выявления во-
зможных вертикальных и плановых деформаций полотна проезжего участка автодороги. 
Sidorenko V.D., Sholokh N.V., Naminat O.S., Sergeeva M.P., Kovtun V.Ja., Serebrjany Ju. L., Volchko E.P. Geо in-
formative technologies of surface laser scan-out are in a mining region 
The method of research of laser 3D - scan-out is considered. Results over of measuring are brought for the exposure of 
possible vertical and plan of  deformations of linen of person passing by area of motorway. 
________________________________ 
УДК 622.25.062.5.004.163 
Федоренко П.И., Ляш С.И., Чепурной В.И., Добровольская З.С. О возможностях снижения энергетических затрат 
при подготовке блоков к очистной выемке за счет энергосберегающих технологий проходки восстающих вырботок 
Показано, что рациональное сочетание затрат механической энергии и энергии взрыва при проходке восстающих 
выработок позволяет снизить энергоемкость как отдельных операций, так и всего технологического процесса подго-
товки блоков к очистной выемке. 
Федоренко П.Й., Ляш С.І., Чепурной В.І., Добровольська З.С. Про можливості зниження енергетичних витрат 
при підготовці блоків до очисної виїмки за рахунок енергозбережних технологій проходки висхідних виробок 
Показано, що раціональне поєднання витрат механічної енергії і енергії вибуху при проходці вироблень, що повста-
ють, дозволяє понизити енергоємність як окремих операцій, так і усього технологічного процесу підготовки блоків 
до очисної виїмки. 
Fedorenko P.Jos. Ljash S.I., Chepurnoy V.I., Dobrovolska Z.S. About possibilities of decline of power expenses at 
preparation of blocks to the cleansing coulisse due to energy-saving technologies of driving of rising вырботок 
It is shown that rational combination of expenses of mechanical energy and energy of explosion at driving of the rising mak-
ing allows to reduce power-hungryness of both separate operations and all technological process of preparation of blocks to 
the cleansing coulisse. 
________________________________ 
УДК 528.9+681.3 
Новикова Е.Н., Самсонников Д.В., Опалатенко Р.Н., Николаенко Е.Ю., Атаманенко Ю.Ю. Определение крите-
рия выбора оптимальной ЦМР 
Выполнен критический анализ TIN-метода, используемого при построении цифровой модели рельефа. Показано, что 
данный метод является точным, но не для реальной поверхности, а для многогранника стороны которого - треуголь-
ники, а вершины – точки исходных данных. В результате, уже на первом этапе моделирования в модель вводится 
погрешность, которую достаточно трудно учесть. Эта погрешность влияет на построение изолиний  и на результаты 
решения задач на поверхности, например, определение высот точек, площади поверхности, объема между поверхно-
стями. В компьютерном варианте, TIN- метод изображает изолинии в виде ломаных линий.  
Новікова О.М., Самсонников Д.В., Опалатенко Р.М., Николаєнко Є.Ю., Атаманенко Ю.Ю. Визначення крите-
рію вибору оптимальної ЦМР 
Виконано критичний аналіз TIN-методу, що використовується при побудові цифрової моделі рельєфу. Показано, що 
даний метод є точним, але не для реальної поверхні, а для многогранника сторони якого - трикутники, а вершини – 
точки початкових даних. У результаті, вже на першому етапі моделювання в модель вводиться погрішність, яку до-
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статньо важко врахувати і яка впливає на побудову ізоліній і на результати рішення задач на поверхні, наприклад, 
визначення висот точок, площі поверхні, об'єму між поверхнями. В комп'ютерному варіанті, цей метод зображає 
ізолінії у вигляді ламаних ліній.  
Novikova Е.N., Samsonnikov Д.В., Opalatenko R.N., Nikolaenko Е.J., Atamanenko J.J. Determination criterion of 
choice optimum digital terain model 
The TIN-method used for building of digital terrain model is critically analyzed. It is shown, that the given method is accura-
cy, but not for the real surface, it is accurate for the polyhedron, which faces are triangles, and vertices – points of elevation 
data. As a result, already on the first step of the building model the errors, which are enough difficultly to take into account, 
are entered in a model. These errors affect construction of contour lines and on the results of decision of tasks on a surface, 
for example, determination the heights of points, areas of surface, volume between surfaces. In a computer variant, TIN- 
method represents the contour lines as the broken lines.  
________________________________ 
УДК 624.046.2 
Валовой О.І., Еременко А.Ю., Валовой М.О. Ймовірнісній підхід в оцінці надійності будівельних конструкцій 
Наведено аналіз діючих норм розрахунку з точки зору надійності конструкцій масового застосування. Проведено 
обробку дослідних даних, зроблено висновки . 
Валовой А.И., Ерёменко А.Ю., Валовой М.А. Вероятностный подход в оценке надёжности строительных кон-
струкций 
Приведён анализ действующих норм расчёта с точки зрения надёжности конструкций массового применения. Про-
изведена обработка данных, сделаны выводы. 
Valovoj A.I., EremenkO А.U., Valovoj М.А. A probabilistic approach to assessing the reliability of building structures 
The analysis of the existing rules of calculation in terms of the reliability of structures masses. The results are summarized 
and conclusions are given recommendations 
________________________________ 
УДК 69.057.693:624 
Паршин О.В., Астахов В.І., Харченко С.О., Кляцький В.І., Жуков С.О. Дослідження опору зминанню елементів 
болтових з'єднань 
Представлено результати дослідження опірності зминанню елементів фундаментних болтових з'єднань, виконаних з 
різних марок сталі та різної конфігурації. 
Ключові слова: фундамент, болт, зминання, опорність, з'єднання. 
Паршин А.В., Астахов В.И., Харченко С.А., Кляцкий В.И., Жуков С.А. Исследование сопротивляемости смятию 
элементов болтовых соединений 
Представлены результаты исследования сопротивляемости смятию элементов фундаментных болтовых соединений, 
выполненных из разных марок стали и различной конфигурации.  
Ключевые слова: фундамент, болт, смятие, сопротивляемость, соединение. 
Parshyn A.V., Astakhov V.I., Khartchenko S.A., Kliatsky V.I., Zhukov S.A. Research of crumpling resistance of bolts 
compounds elements that are made of bolts 
The results of research of resistance to buckling bolting elements of foundations, which were made of different grades steel 
and had a different configuration. 
Keywords: foundation, bolt, crushing, resistance, to the compound. 
________________________________ 
УДК 532.5 (075.8) 
Лапшин А.А. Экологическая защита воздуха на открытых рудных складах шахт Кривбасса 
В статье приведен анализ состояния атмосферы на рабочих местах промплощадок горных предприятий, который 
указал на высокую запыленность, практически на каждом рабочем месте превышающую ПДК. Приведены теорети-
ческие зависимости для определения интенсивности пылевыделения при перегрузке горной массы. Исследована 
зависимость удельной интенсивности пылевыделения от повышения влажности и скорости движения материала. 
Лапшин О.О. Екологічний захист повітря на відкритих рудних складах шахт Кривбасу 
У статті наведено аналіз стану атмосфери на робочих місцях проммайданчиків гірничих підприємств, який вказав на 
високу запиленість, що перевищує ГДК практично на кожному робочому місці. Наведено теоретичні залежності для 
визначення інтенсивності пиловиділення при перевантаженні гірничої маси. Досліджено залежність питомої інтен-
сивності пиловиділення від підвищення вологості і швидкості руху матеріалу. 
Ключові слова: інтенсивність пиловиділення, критичне число Фруда, похилий жолоб, коефіцієнт тертя руди. 
Lapshin A.A. Environmental protection on the open ore storage of mines Krivbass 
This article describes the analysis of the atmosphere conditions at the workplace industrial sites of mining companies, which 
have a high dust content, exceeding the MPC. The theoretical dependence was given for determining the intensity at the over-
load of rock mass. Was investigated the dependence of specific intensity of dust emission from increase in humidity and ve-
locity of the material 
Keywords: intensity of the dust emission, critical Froude number, chute, coefficient of ore friction. 
________________________________ 
УДК 504.6: 622.73 
Афанасьев В.Д., Раченко Н.А. О некоторых особенностях формирования частотных характеристик ударного шума 
пластин 
Приведены результаты аналитических исследований излучения ударного шума стальных пластин при действии по-
чти периодической последовательности импульсов. Рассмотрено влияние взаимного расположения мод собственных 
колебаний пластин и гармоник синусоидальных импульсов, а также коэффициентов потерь и излучения стальных 
пластин. 
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Афанасьєв В.Д., Раченко Н.О. Про деякі особливості формування частотних характеристик ударного шуму пластин 
Наведено результати аналітичних досліджень випромінювання ударного шуму сталевих пластин дією майже періо-
дичної послідовності імпульсів. Розглянуто вплив взаємного розташування мод власних коливань пластин та гармо-
нік синусоїдальних імпульсів, а також коефіцієнтів втрат і випромінювання сталевих пластин. 
Afanasiev V.D., Rachenko N.A. Some features of the formation of the frequency characteristics of the noise impact of the 
plates 
The results of analyzes of the radiation impact sound of steel plates under the action of an almost periodic sequence of pulses. 
The influence of the relative position of modes of natural vibrations of plates and sinusoidal harmonic pulses, and loss factors 
and radiation steel plates. 
________________________________ 
УДК 65.011.3.001.8 
Гненна О.В. Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві 
У статті розглянуто основні питання, які необхідні при обробці та узагальненні інформації в управлінні ризиками від 
травматизму. Виділено головні функції та заходи даних методик. Зосереджено увагу на перевагах використання різ-
них видів ризику. Наведено терміни ризику та їх сутність. Розглянуто причини виникнення ризику, їх визначення. 
Наведено показники рівня ризику та його здатності до наслідків травматизму. 
Ключові слова: методологія управління ризиками, виробничий травматизм, система управління охороною праці, 
ризиковані ситуації, джерело ризику, оцінка ризику, ризик небезпеки, технологія, трудова діяльність 
Гненная Е.В. Анализ научных работ выдающихся ученых относительно методологии управления рисками на произ-
водстве 
В статье рассмотрены основные вопросы, которые необходимы при обработке и обобщении информации в управле-
нии рисками от травматизма. Выделены главные функции и меры данных методик. Сосредоточено внимание на пре-
имуществах использования различных видов риска. Приведены термины риска и их сущность. Рассмотрены причи-
ны возникновения риска, их определение. Приведены показатели уровня риска и его способности к последствиям 
травматизма. Ключевые слова: методология управления рисками, производственный травматизм, система управле-
ния охраной труда, рискованные ситуации, источник риска, оценка риска, риск опасности, технология, трудовая 
деятельность. 
Hnenna O. Analysis of prominent scientists ‘research papers as to risk management in manufacturing 
The article considers the main issues which are required at processing and synthesis of information in risk management of 
injuries. The main functions and activities of these methods are emphasized. The attention is focused on the benefits of using 
different types of risk. Terms of risk and their essence are presented. The reasons of risk and their definitions are considered. 
The indices of risk level and injuries as consequence are given. 
Keywords: risk management, occupational injuries, safety management system, risky situations, the source of risk, risk as-
sessment, risk of danger, technology, employment. 
________________________________ 
УДК 574.4 (477.6)  
Кірієнко С.М. Вплив середовищетвірної діяльності ссаців на активність протеази в ґрунтах відвалів гірничорудної 
промисловості 
Проводилися дослідження впливу середовищетвірної діяльності ссавців на біологічну активність ґрунтів природних 
лісових біогеоценозів балок та ділянок відвалів гірничорудної промисловості в умовах степової зони України. Ви-
вчення цих аспектів сприятиме пізнанню ролі ссавців у біогеоценотичних процесах, яка наразі залишається недооці-
неною. 
Ключові слова: середовищетвірна діяльність, біологічна активність, протеаза. 
Кириенко С.М. Влияние средообразующей деятельности млекопитающих на активность почвенной протеазы на 
отвалах горнорудной промышленности 
Исследования влияния средообразующей роли млекопитающих на биологическую активность почв естественных 
лесных биогеоценозов и отвалов горнорудной промышленности в условиях области степи Украины. Изучение этих 
аспектов будет способствовать познанию роли млекопитающих в биогеоценотических процессах, который сейчас 
остаються недооцененными. 
Ключевые слова: биологическая активность почвы, средообоазующая роль, протеаза. 
Kirienko S.M. Influence of functional role mammals on the active protease in soils of dumps of mining industry  
Researches of influence of functional role of mammals were conducted on biological activity of soils of natural forest geobi-
ocenosiss of beams and areas of dumps of mining industry in the conditions of steppe area of Ukraine. The study of these 
aspects will be instrumental in cognition of role of mammals in biogeocenotic processes, which now remains underestimated. 
Key words: biological activity of soil, functional role, protease.  
________________________________ 
УДК 669.162.14: 65.011.14 
Ревенко А.В., Ревенко О.А. Математическое моделирование нормирования затрат сырья доменной плавки 
Разработан и реализован в виде программного модуля в табличном процессоре Microsoft Excel алгоритм математи-
ческого моделирования на основе адекватных стохастических математических моделей для удельного расхода кокса, 
удельной производительности и выхода годного, осуществляющий нормирование удельных расходных коэффициен-
тов затрат шихтовых компонентов доменной плавки на производство передельного чугуна в доменной печи с обес-
печением выполнения производственного плана и минимальной погрешностью нормирования. 
Ключевые слова: доменная печь, моделирование, математическая модель, шихта, кокс, сырье, производительность, 
нормирование. 
Ревенко О.В., Ревенко О.О. Математичне моделювання нормування витрат сировини доменної плавки 
Опрацьовано та реалізовано у вигляді програмованого модуля у табличному процесорі Microsoft Excel алгоритм 
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математичного моделювання на основі адекватних стохастичних математичних моделей для питомої витрати коксу, 
питомої продуктивності та виходу придатного, що здійснює нормування питомих витратних коефіцієнтів шихтових 
компонентів доменної плавки на виробництво переробного чавуну в доменній печі з забезпеченням виконання виро-
бничого плану та мінімальної похибки нормування. 
Ключові слова: доменна піч, моделювання, математична модель, шихта, кокс, сировина, продуктивність, нормуван-
ня. 
Rewenko A.V., Rewenko O.A. The mathematical modeling of the rationing of expenses of raw materials of blast furnace 
melting 
In  the article is developed the algorithm of mathematical modeling on the basis of adequate stochastic mathematical models 
for  the specific expense of coke, specific productivity and an exit of suitable and is realized in the form of the program mod-
ule in tabular processor Microsoft Excel which have been using for rationing the expenses of components of charge of blast 
furnace melting for production of cast iron in a blast furnace with ensuring of performing of the production plan and the min-
imum error of rationing.  
Keywords: a blast furnace, modelling, mathematical model, a charge, coke, raw materials, productivity, rationing. 
________________________________ 
УДК658.38:65.012.4 
Голишев О.М., Короленко В.В. Управління охороною праці на підприємстві на основі мотивації персоналу 
Розв'язувана в роботі завдання містить у собі ключові аспекти концепції збереження трудового потенціалу країни й 
підвищення ефективності його використання, як результат удосконалення роботи системи керування охороною пра-
ці. Щоб управляти умовами праці, рівнем виробничого травматизму й професійної захворюваності на підприємст-
вах, необхідна розумна комбінація існуючих у теорії й на практиці загальновідомих методів керування - економіч-
них, організаційно-управлінських та соціально-психологічних. 
Голишев О.М., Короленко В.В. Управление охраной труда на предприятии на основе мотивации персонала 
Решаемая в работе задача содержит в себе ключевые аспекты концепции сохранения трудового потенциала страны и 
повышение эффективности его использование, как результат усовершенствования работы системы управления охра-
ной труда. Чтобы управлять условиями работы, уровнем производственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости на предприятиях, необходима правильная комбинация существующих в теории и на практике общеиз-
вестных методов управления - экономических, организационно-управленческих и социально-психологических. 
Golishev O.M., Korolenko V.V. Management labour protection on enterprise to basis of motivation of personne 
Task decided in-process contains key aspects conceptions of maintainance of labour potential of country and increase of 
efficiency his use, as a result of improvement of work control system by a labour protection. To manage the terms of work, 
by the level of production traumatism and professional morbidity on enterprises, correct combination is needed existing in a 
theory and in practice well-known methods of management - economic, organizational-administrative and social-
psychological. 
________________________________ 
УДК 621.771.01 
Присяжный А.Г., Коренко М.Г., Староста Н.В. Определение основных показателей напряженно-
деформированного состояния металла при холодной тонколистовой прокатке 
Компьютерное моделирование имеет важное значение для определения оптимальных технологических режимов 
процессов обработки металлов давлением. В статье применительно к холодной тонколистовой прокатке проанализи-
рованы наиболее широко распространенные методы расчета показателей напряженно-деформированного состояния 
металла. Дана сравнительная оценка численных одномерных математических моделей различного уровня сложности 
и подтверждена целесообразность их широкого использования в практике компьютерного моделирования процесса 
холодной прокатки тонких полос.  
Ключевые слова: холодная прокатка, математическая модель, граничные условия, напряженно-деформированное 
состояние, контактные касательные напряжения, коэффициент трения, интенсивность деформации. 
Присяжний А.Г., Коренко М.Г., Староста Н.В. Визначення основних показників напружено-деформованого стану 
металу при холодній тонколистовій прокатці 
Комп'ютерне моделювання має важливе значення для визначення оптимальних технологічних режимів процесів 
обробки металів тиском. У статті стосовно холодної тонколистової прокатки проаналізовані найбільше широко роз-
повсюджені методи розрахунків показників напружено-деформованого стану металу. Дана порівняльна оцінка чисе-
льних одномірних математичних моделей різного рівня складності й підтверджена доцільність їх широкого викорис-
тання в практиці комп'ютерного моделювання процесу холодної прокатки тонких смуг.  
Ключові слова: холодна прокатка, математична модель, граничні умови, напружено-деформований стан, контактні 
дотичні напруження, коефіцієнт тертя, інтенсивність деформації. 
Prisyazhniy A.G., Кorenko М.G., Starosta N.V.  Definition of the main indices of metal stress strain state at thin strips 
cold rolling 
Computer modeling is important for definition of optimum technological modes of metals processing by pressure. In this 
article we analysed the most widespread methods of calculation of metal stress strain state indices in conformity with cold 
thin-sheet rolling. The comparative assessment of numerical one-dimensional mathematical models of various level of com-
plexity is given and expediency of their wide use in the practice of computer modeling of process of thin strips cold rolling is 
confirmed. 
Key words: cold rolling, mathematical models, boundary conditions, metal stress strain state, contact tangent tension, fric-
tion coefficient, intensity of deformation 
________________________________ 
УДК 629.114: 622.684 
Рудь Ю.С., Потапенко В.В. Анализ потоков событий функционирования карьерных самосвалов БелАЗ 
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Выполнен анализ потоков событий, образованных переходами между технологическими состояниями на основе 
созданной математической модели функционирования карьерных самосвалов БелАЗ. Определено направление по-
вышения эффективности эксплуатации горнотранспортных машин с возможностью адаптации для конкретного 
предприятия по критерию минимума затрат на владение. 
Рудь Ю.С., Потапенко В.В. Аналіз потоків подій функціонування кар'єрних самоскидів БелАЗ 
Виконанo аналіз потоків подій, утворених переходами між технологічними станами на основі створеної математич-
ної моделі функціонування кар'єрних самоскидів БелАЗ. Визначенo напрям підвищення ефективності експлуатації 
гірничотранспортних машин з можливістю адаптації для конкретного підприємства за критерієм мінімуму витрат на 
володіння. 
Rud Ju.S., Potapenko V.V. Analysis of streams of events of functioning of quarry tippers of БелАЗ 
The analysis of streams of events, formed by transitions between the technological states on the basis of the created mathe-
matical model of functioning of quarry tippers of БелАЗ is executed. Direction of increase of efficiency of exploitation of 
mine transport machines is certain with possibility of adaptation for a concrete enterprise on the criterion of a minimum of 
expenses on possession. 
________________________________ 
УДК 622.74: 622: 765 
Моркун В.С., Пикильняк А.В. Применение технологии ультразвуковых фазированных решеток для формирования 
заданного распределения газовых пузырьков по размерам в процессе флотации 
Приведено описание метода, позволяющего эффективно управлять составом газовой фазы пульпы в процессе флота-
ции с использованием динамических эффектов высокоэнергетического ультразвука на базе технологии ультразвуко-
вых фазированных решеток. 
Ключевые слова: фазированная решетка, ультразвук, флотация, пульпа, газовая фаза, управление. 
Моркун В.С., Пікільняк А.В. Застосування технології ультразвукових фазованих решіток для формування заданого 
розподілу газових бульбашок по розмірах у процесі флотації 
Приведений опис методу, що дозволяє ефективно управляти складом газової фази пульпи в процесі флотації з вико-
ристанням динамічних ефектів високоенергетичного ультразвука на базі технології ультразвукових фазованих реші-
ток. 
Ключові слова: фазовані решітки, ультразвук, флотація, пульпа, газова фаза, управління. 
Morkun V.S., Pikilnjak A.V. Application of technology of ultrasonic phasing grates for forming of the set distribution of 
blubs on sizes in the process of flotation 
Description over of method, allowing effectively to manage composition of gas phase of mash in the process of флотации 
with the use of dynamic effects of high-energy ultrasound on the base of technology of ultrasonic phasing grates is brought. 
Keywords: phasing grate, ultrasound, flotation, mash, gas phase, management. 
________________________________ 
УДК 622.73-52 
Маринич И.А. Обоснование применения интеллектуальных систем управления дробильно-измельчительным ком-
плексом 
Приведено обоснование применения интеллектуальных систем управления базирующихся на  технологиях нейро-
нечеткого управления и искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: адаптивная система, искусственный интеллект, нейронные сети, нечеткая логика, генетические 
алгоритмы, согласованное управление дробильно-измельчительный комплекс.  
Маринич І.О. Обгрунтування застосування інтелектуальних систем управління подрібнювально-здрібнювальним 
комплексом 
Приведено обгрунтування застосування інтелектуальних систем управління що базуються на технологіях нейро-
нечеткого управління і штучного інтелекту. 
Ключові слова: адаптивна система, штучний інтелект, нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми, узго-
джене управління подрібнювально-подрібнювальний комплекс.  
Marinich I.O. Ground of application of intellectual control system by a crush-growing of complex shallow 
A ground over of application of intellectual control system is brought being based on  technologies of нейро-нечеткого 
management and artificial intelligence. 
Keywords: adaptive system, artificial intelligence, neuron networks, fuzzy logic, genetic algorithms, the concerted 
management is a дробильно-измельчительный complex.  
________________________________ 
УДК 620.9.004: 658.5 
Коваленко В.В. Ефективність використання вторинних енергоресурсів 
Розглянуто вторинні енергоресурси, їх ефективність використання і перспектива розвитку на сьогоднішній час. 
Коваленко В.В. Эфективность использования вторичных энергоресурсов 
Рассмотрены вторичные энергоресурсы, их эффективность использования и перспектива развития на сегодня. 
KovalenkO V.V. Effectivity of using recyclable energy resources 
Recyclable energy resources, there effective using and perspective development for today. 
________________________________ 
УДК 622.235 
А.И. Купин А.И., Темченко А.А.,  Шиповский Г.В., Музыка И.О. Оптимизация технологических процессов до-
бычи и обогащения железных руд на основе применения комплексного моделирования 
Приведен анализ зависимостей уровня энергозатрат при процессах бурения, взрывания, дробления и измельчения, а 
также влияние качества дробления руды на производительность технологического оборудования. Предложено про-
изводить расчёты с использованием компьютерной программы, позволяющей комплексно моделировать технологи-



Анотації 

Вісник Криворізького національного університету, вип. 35, 2013 360

ческие процессы. 
Ключевые слова: оптимизация, дробление, измельчение, экскавация, транспортирование, горная маССА. 
Купін А.І., Темченко А.А., Шиповський Г.В., Музика І.О. Оптимізація технологічних процесів видобування та 
збагачення залізних руд на основі застосування комплексного моделювання 
Наведено аналіз залежностей енерговитрат при процесах буріння, підривання, дроблення та подрібнення, а також 
вплив якості дроблення руди на продуктивність технологічного обладнання. Запропоновано проводити розрахунки з 
використанням комп’ютерної програми, яка дозволяє комплексно моделювати технологічні процеси. 
Ключові слова: оптимізація, дроблення, подрібнення, екскавація, транспортування, гірнича маса. 
Kupin A.I., Temchenko A.A., Shipovsky G.V., Muzyka I.O. Optimization of technological processes of iron ore extraction 
and dressing based on complex modeling 
The analysis of dependences of level of energy consumption is provided in case of processes of drilling, detonation, crushing 
and grinding, and influence of quality of crushing of ore on productivity of technology equipment. It is offered to make cal-
culations with use of the computer program allowing in a complex to simulate technological processes. 
Keywords: optimization, crushing, grinding, excavation, transportation, mining. 
________________________________ 
УДК 504.6: 622.73 
Афанасьєв В.Д., Раченко Н.О., Арутюнян А.Р. Комплексна оцінка факторів виробничого середовища на робочих 
місцях 
Приведені дані оцінки умов праці від дії багатофакторних складових показників: шуму, вібрації,  пилу та інших шкі-
дливих факторів на робочих місцях. 
Афанасьев В.Д., Раченко Н.А., Арутюнян А.Р. Комплексная оценка факторов производственной среды на рабочих 
местах 
Приведены данные оценке  условий труда от действия многофакторных составляющих показателей: шума, вибра-
ции, пыли и других вредных факторов на рабочих местах. 
Afanas'ev V.D., Rachenko N.О, Arutunuan A.R. Comprehensive assessment of the work environment in the workplace 
Data are presented assessment of working conditions from the multifactorial components parameters: noise, vibration, dust, 
and other hazards in the workplace. 
________________________________ 
УДК 629.113 
Монастырский Ю.А. Исследование влияния возраста и стажа работы операторов карьерных автосамосвалов на 
показатели работы машин 
Установлены закономерности изменения значений скорости движения с грузом и удельного расхода топлива от воз-
раста и стажа работы операторов карьерных автосамосвалов на трасах различной длины. Учет закономерностей дис-
петчерской службой позволит снизить расход топлива на 4-5 % и повысить производительность труда на 2-3 %. 
Монастирський Ю.А. Дослідження впливу віку та стажу роботи операторів кар’єрних автосамоскидів на показники 
роботи машин 
Встановлені закономірності зміни швидкості руху з вантажем та питомих витрат палива від віку та стажу роботи 
операторів кар’єрних автосамоскидів на трасах різної довжини. Врахування закономірностей диспетчерською служ-
бою дозволить зменшити витрати палива на 4-5 % та підвищити продуктивність на 2-3 %. 
Monastyrskiy Yu. A. Research of influence of age and experience of work of operators of open-pit dump-trucks on the in-
dexes of machines work 
Conformities to law of change of values of movement’s rate with a load and specific expense of fuel from age and experience 
of work of operators of open-pit dump-trucks on routes of different length are set. Account of conformities to law will allow 
fuel controller's service to bring down the expense of on 4-5 % and t 
________________________________ 
УДК 624.012.45 
Ефименко В.И. Опыт проектирования трубобетонных конструкций с центрифугированным бетонным ядром 
В статье приведены варианты конструктивных решений строительных конструкций с использованием центрифуги-
рованных трубобетонных элементов. Приведены проектные решения несущих конструкций из центрифугированных 
трубобетонных элементов, как для гражданских, так и для промышленных зданий. Показаны варианты исполнения 
колонн и стропильных ферм промышленных зданий из центрифугированных трубобетонных элементов. 
Єфіменко В.І. Досвід проектування трубобетонных конструкцій з центрифугованим бетонним ядром 
У статті приведені варіанти конструктивних рішень будівельних конструкцій з використанням центрифугованих 
трубобетонних елементів. Приведені проектні рішення несучих конструкцій з центрифугованих трубо бетонних еле-
ментів як для громадських так і промислових будівель. Показані варіанти виконання колон і кроквяних ферм проми-
слових будівель з центрифугованих трубобетонних елементів. 
Efimenko V.I. Experience of planning of трубо бетонных constructions with a centrifuge  concrete kernel 
In the article variants over of structural decisions of building constructions are brought with the use of центрифугированных 
трубобетонных elements. Project decisions over of bearing constructions are brought from центрифугированных трубобе-
тонных elements, both for civil and for industrial building. The variants of execution of columns and стропильных farms of 
industrial building are shown from центрифугированных трубобетонных elements. 
________________________________ 
 
УДК 622.233.6 
Громадский В.А. Разработка и исследование системы локальной защиты от динамических нагрузок  бурового става 
электродвигателя вращателя станка шарошечного бурения  
Впервые предложена система локальной защиты электропривода вращателя от динамических нагрузок опорно-
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подающего узла, которая в 4-5 раз уменьшает динамические нагрузки, действующие на электропривод. 
Громадський В.А. Розробка і дослідження системи локального захисту від динамічних навантажень  бурового ставу 
електродвигуна обертача верстата шарошкового буріння   
Вперше запропонована система локального захисту електроприводу обертача від динамічних навантажень опорно-
подающего вузла, яка в 4-5 разів зменшує динамічні навантаження, що діють на електропривод. 
Gromadskiy V.А. Development and study of system of local protection from dynamic loads of drilling rod of rotary head 
motor of rotary drilling rig 
For the first time, it was proposed a system of local protection of rotary head electric drive from dynamic loads of support-
feeding unit, which is 4-5 times reduces the dynamic loads on the electric drive.  
________________________________ 
УДК 669.213.3 
Саітгарєєв Л.Н., Петров О.В., Плотніков В.В., Латков К.Ю. Дослідження з покращення металургійних властиво-
стей агломерату зі збільшеним вмістом окалиновмісної суміші 
Експериментально обґрунтовано можливість підвищення міцності та вмісту заліза в агломераті, а також продуктив-
ності аглопроцесу при спіканні  готового агломерату та рівномірно укладеної на його поверхні суміші замасленої 
окалини й сухого залізовмісного зернистого матеріалу (вороття агломерату або окатишів, шлаковий відсів).УДК 
669.213.3 
Саитгареев Л.Н., Петров А.В., Плотников В.В., Латков К.Ю. Исследования по улучшению металлургических 
свойств агломерата с повышенным содержанием окалиносодержащей смеси 
Экспериментально обоснована возможность повышения прочности и содержания железа в агломерате, а также прои-
зводительности аглопроцесса при спекании готового агломерата и равномерно уложенной на его поверхность смеси 
замасленной окалины и сухого железосодержащего зернистого материала (возврат агломерата или окатышей, шла-
ковый отсев). 
Saitgareev L.N., Petrov A.V., Plotnikov V.V., Latkov K.Ju. Research on the improvement of metallurgical properties of 
agglomerate with enhanceable maintenance of scum of containing mixture 
Possibility of increase of durability and maintenance of iron is experimentally reasonable in an agglomerate, and also 
productivity of аглопроцесса at спекании of the prepared agglomerate and mixture of the oiled dross and dry ferriferous 
grainy material (return of agglomerate or pellets, slag sifting out) evenly put on his surface. 
________________________________ 
УДК 621.314+621.316 
Сінолиций А.П., Кольсун В.А.,  Козлов С.В. Керування силовим активним фільтром струму в умовах 
несиметричної несинусоїдної напруги живлення 
У статті розглянуті основні стратегії керування силовим активним фільтром струму, що підключено до мережі із 
несиметричною несинусоїдною напругою. Подано математичний апарат виділення струму корекції, який має бути 
генерований до мережі. На основі моделювання зроблена порівняльна оцінка методів компенсації. 
Ключові слова: активний фільтр струму, енергозбереження, несиметрія напруги, реактивна потужність. 
Синолиций А.Ф., Кольсун В.А., Козлов В.С. Управление силовым активным фильтром тока в условиях 
несимметричного несинусоидального напряжения питания 
В статье рассмотрены основные стратегии управления силовым активным фильтром тока, который подключен к сети 
с несимметричным несинусоидальным напряжением. Приведен математический аппарат выделения тока коррекции, 
который должен быть генерирован в сеть. На основании моделирования выполнена сравнительная оценка методов 
компенсации.  
Ключевые слова: активный фильтр тока, энергосбережение, несимметрия напряжения, реактивная мощность. 
Sinolitsyy A., Kolsun V., Kozlov V. Active power filter control in case of nonsinusoidal unbalanced supply voltage 
The article is about different strategies of active power filter control in case of unbalanced nonsinusoidal supply voltage. The 
mathematical tool of correction current is shown. Due to simulating results comparative evaluation of compensated method is 
done.  
Keywords: shunt active power filter, energy saving technologies, voltage unbalance, reactive power. 
________________________________ 
УДК 622.765.063.24 
Білецький В.С., Сергєєв П.С. Селективна агрегація вугілля 
Стаття стосується спеціальних методів збагачення і зневоднення тонко- і дрібнодисперсного вугілля - селективної 
масляної агломерації та флокуляції вугілля латексами, які можуть використовуватися як самостійно, так і в комплек-
сі з флотацією. Мета роботи - на основі результатів проведених досліджень викласти  особливості цих технологічних 
процесів, зокрема, фізико-хімічні основи механізму масляної агломерації та латексної флокуляції вугілля; охаракте-
ризувати основні чинники впливу на процеси. 
Белецкий В.С., Сергеев П.С. Селективная агрегация угля 
Статья касается специальных методов обогащения и обезвоживания тонко- и мелкодисперсного угля - селективной 
масляной агломерации и флокуляции угля латексами, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в 
комплексе с флотацией. Цель работы - на основе результатов выполненных исследований изложить особенности 
этих процессов, в частности, физико-химические основы механизма масляной агломерации и латексной флокуляции  
угля; охарактеризовать основные факторы влияния на процессы. 
Beletskiy V.S., Sergeev P.S. Selective aggregating of coal 
The article touches the special methods of enriching and dehydration of thinly - and finely dispersible coal - selective oily 
agglomeration and флокуляции of coal латексами which can be used both independently and in a complex with флотацией. 
Purpose of work - on the basis of results of the executed researches to expound the features of these processes, in particular, 
physical and chemical bases of mechanism of oily agglomeration and of латексной флокуляции of of coal; to describe the 
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basic factors of influence on processes. 
________________________________ 
УДК 681.5:622.7 
Тронь В. В. Аналіз методів ідентифікації систем автоматизованого керування технологічними процесами збагачення 
залізорудної сировини. 
Наведено результати аналізу методів ідентифікації систем керування в умовах процесів збагачувальної технології. 
Показано можливість побудови автоматизованих систем керування технологічними процесами збагачення залізору-
дної сировини з використанням методів індуктивного моделювання. 
Ключові слова: ідентифікація, системи керування, збагачення залізорудної сировини, індуктивне моделювання. 
Тронь В. В. Анализ методов идентификации систем автоматизированного управления технологическими процесса-
ми обогащения железорудного сырья. 
Приведены результаты анализа методов идентификации систем управления в условиях процессов обогатительной 
технологии. Показана возможность построения автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами обогащения железорудного сырья с использованием методов индуктивного моделирования. 
Ключевые слова: идентификация, системы управления, обогащения железорудного сырья, индуктивное моделирова-
ние. 
Tron V. V. Analysis of methods for identification of iron ore processing automatized control processes. 
The results of analysis of ore processing automatized control identification methods. Way of forming of iron ore processing 
automatized control on basis of inductive modeling methods was proposed. 
Keywords: identification, control, iron ore processing, inductive modeling. 
________________________________ 
УДК 621.01 
Мацюк И.Н.  Геометрический анализ трехповодковой структурной группы третьего класса в программе MATHCAD 
Статья посвящена одной из сложных задач геометрического анализа плоских механизмов - определению количества 
сборок структурных групп. Предложено решение этой задачи на примере трехповодковой структурной группы тре-
тьего класса в программе Mathcad. 
Мацюк И.Н.  Геометричний аналіз трьохповідкової структурної групи третього класу в програмі MATHCAD 
Стаття присвячена одному із складних завдань геометричного аналізу плоских механізмів - визначенню кількості 
складок структурних груп. Запропоновано рішення цієї задачі на прикладі трьохповідкової структурної групи треть-
ого класу в програмі Mathcad. 
Мацюк И.Н.  A geometrical analysis of three-leash structural group of the third class is in the program MATHCAD 
The article is sacred to one of intricate problems of geometrical analysis of flat mechanisms - to determining the amount of 
assembling of structural groups. Solution of this task is offered on the example of three-leash structural group of the third 
class in the program Mathcad. 
________________________________ 
УДК 621.791.793 
Кассов В.Д., Иванык А.В., Цывинда Н.И. Совершенствование технологии электрошлаковой сварки легированных 
сталей 
Определены основные факторы, которые оказывают влияние на качество крупнотоннажных литых заготовок типа 
вала. Предложен способ создания заготовки вала с использованием электрошлаковых технологий. Рассмотрен про-
цесс изготовления литой заготовки. Произведен выбор сварочных материалов, обеспечивающий химический состав 
шва близкий составу основного металла. Выполнен анализ макроструктуры металла сварного соединения. 
Электрошлаковая сварка, сварное соединение, заготовка, валковые стали,околошовная зона 
Кассов В. Д., Іваник Г. В., Цивінда Н. І. Удосконалення технології електрошлакового зварювання легованих сталей 
Визначено основні фактори, які впливають на якість великотоннажних литих заготовок типу валу. Запропоновано 
спосіб створення заготовки вала з використанням електрошлакових технологій. Розглянуто процес виготовлення 
литої заготовки. Зроблено вибір зварювальних матеріалів, що забезпечує хімічний склад шва близький складу осно-
вного металу. Виконано аналіз макроструктури металу зварного з'єднання. 
Ключові слова: зварювання, зварене з'єднання, заготівля, валкові стали, околошовна зона 
Kassov V.D., Ivanyk A.V., Civinda N.I. Improved technology electroslag welding alloyed steels 
The main factors that have an impact on the quality of large castings such as shaft. We propose a way to create a billet shaft 
using electroslag technologies. The process of manufacture of cast billets. Material selection of welding materials, provides 
the chemical composition of the weld near the composition of the base metal. The analysis of the macrostructure of the weld 
metal. 
Keywords: Electroslag welding, weld, billet, roll steel, heat affected zone 
УДК 621.315.052.7 – 621.395.14. 
Сінчук О.Н., Гузов Е.С., Пархоменко Р.О., Лесной Н.И. Оценка целесообразности вывода незагруженных транс-
форматоров рудничных подстанций в «холодный» резерв. 
В работе приведена оценка экономической эффективности и целесообразности вывода в «холодный» резерв неза-
груженных трансформаторов главных понизительных подстанций железорудных комбинатов. 
Ключевые слова: подстанции, трансформаторы, снижение потерь. 
Сінчук О.Н., Гузов Е.С., Пархоменко Р.О., Лєсной М.І. Оцінка доцільності виводу незавантажених трансформа-
торів рудничних підстанцій в «холодний» резерв 
В роботі виконано оцінку економічної ефективності та доцільності виводу в «холодний» резерв незавантажених 
трансформаторів головних понижувальних підстанцій залізорудних комбинатів. 
Ключові слова: підстанції, трансформатори, зниження втрат. 
Sinchuk O.N., Guzov E.S., Parkhomenko R.A., Lesnoy N.I. Estimation of expedience of conclusion of unhigh-usage 
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transformers of mine substations in «cold» reserve. 
The estimation of economic efficiency and expedience of conclusion is in-process produced in «cold» reserve of unhigh-
usage transformers of main ponizitel'nykh substations of iron-ore combines.  
Keywords: substations, transformers, decline of losses. 
________________________________ 
УДК 622.751 
Олейник Т.А., Кривенко А.Ю., Кривенко Ю.Ю. Особенности гидродинамики частиц твердой фазы пульпы при 
радиально-направленном движении питающего потока дешламатора 
Представлены результаты расчетов, определяющие изотахи (линии постоянных скоростей струи) питающей пульпы, 
а также содержание твердого в пульпе и в любой точке питающей струи с учетом параметров дешламатора при ра-
диально-направленном движении потока. Установлено, что в ядре струи, вследствие интенсивного перемешивания, 
практически не происходит гравитационного разделения железорудного сырья. Однако при уменьшении скорости 
пульпы в струе интенсивность  перемешивания уменьшается, вследствие чего начинает происходить гравитационное 
разделение железорудного сырья. 
Ключевые слова:дешламация, сгущение, сгущенный продукт, слив дешламатора, скорость потока. 
Олійник Т.А., Кривенко А.Ю., Кривенко Ю.Ю. Особливості гідродинаміки часток твердої фази пульпи при ра-
диально-направленому руху живильного потоку дешламатора 
Представлено результати розрахунків, що визначають ізотахи (лінії постійних швидкостей струї) живильної пульпи, а також 
вміст твердого в пульпі та у будь-якій точці живильного потоку з урахуванням параметрів дешламатора при радиально-
направленому русі потоку. Установлено, що в ядрі потоку, внаслідок інтенсивного перемішування, практично не відбувається 
гравітаційного поділу залізорудної сировини. Однак при зменшенні швидкості пульпи в потоці, інтенсивність перемішування 
зменшується, внаслідок чого починає відбуватися гравітаційний поділ залізорудної сировини. 
Ключові слова:дешламація, згущення, згущений продукт, злив дешламатора, швидкість потоку. 
Oleynik T.A., Krivenko A.Y., Krivenko Y.Y. Features of hydrodynamics of particles of hard phase of mash at the radial-
directed motion of feed-in stream of deslimer  
The results of calculations, determining izotakhi (lines of permanent speeds of stream) of feed-in mash, and also maintenance 
hard in mash and in any point of feed-in stream taking into account the parameters of deslimer at the radial-directed motion 
of stream, are presented. 
It is set that in the kernel of stream, because of intensive interfusion, practically there is not a gravity division of iron-ore raw 
material. However at diminishing of speed of mash in a stream intensity  of interfusion diminishes, because of what the 
gravity division of iron-ore raw material begins to take place.  
Key words:deshlamaciya, condensing, spissated product, weathering of deslimer, flowrate. 
________________________________ 
УДК 622.271.3 
Григор’єв Ю.І. Визначення основних критеріїв оцінки головних параметрів кар’єру при комплексному освоєнні 
техногенних і геогенних родовищ 
Розглянуто стан комплексного освоєння родовищ Криворізького залізорудного басейну. Виділено можливі джерела 
формування техногенних родовищ залізо-переробної гірничо-металургійної галузі та основні напрями комплексного 
освоєння родовищ. Досліджено застосування основних критеріїв оцінки проектних рішень для умов сумісної розро-
бки техногенних і природних родовищ, зокрема мінімальний промисловий вміст корисного компоненту, коефіцієнт 
кондиційності, коефіцієнт витратності, коефіцієнт розкриву, коефіцієнт гірничої маси, виявлено їх аналітичний вза-
ємозв’язок. 
Григорьев Ю.И. Определение основных критериев оценки главных параметров карьера при комплексном освоении 
техногенных и геогенных месторождений 
Рассмотрено состояние комплексного освоения месторождений Криворожского железорудного бассейна. Выделены 
возможные источники формирования техногенных месторождений залізо-переробної горно-металлургической отра-
сли и основные направления комплексного освоения месторождений. Исследовано применение основных критериев 
оценки проектных решений для условий совместимой разработки техногенных и естественных месторождений, в 
частности минимальное промышленное содержимое полезного компоненту, коэффициент кондиционности, коэффи-
циент витратності, коэффициент розкриву, коэффициент горной массы, выявлены они аналитическая взаимосвязь. 
Grigorjev Ju.I. Determination of basic criteria of estimation of main parameters of quarry at the complex mastering of 
technogenic and geogene deposits 
The state of the complex mastering of deposits of the Криворожского iron-ore pool is considered. The possible sources of 
forming of technogenic deposits of залізо are distinguished - переробної of горно-металлургической industry and basic 
directions of the complex mastering of deposits. Application of basic criteria of estimation of project decisions is 
investigational for the terms of compatible development of technogenic and natural deposits, in particular minimum industrial 
content of useful компоненту, coefficient of standard, coefficient of витратності, coefficient of розкриву, coefficient of 
mountain mass, they are educed analytical intercommunication. 
________________________________ 
УДК 622.614.8: 621.31  
Ляхомский А.В., Синчук О.Н., Харитонов А.А. Физиологическая характеристика горнорабочих железорудных 
шахт как элемента эрготехнической  системы обеспечения объекта электробезопасности 
В статье изложены результаты исследований по определению и оценке воздействия критериальных (пороговых) 
значений пульсирующего напряжения и тока на организм человека. Приведена динамика изменений электротравма-
тизма на электровозном транспорте, статистические характеристики сопротивлении испытуемых при прохождении 
через организм переменного тока частотой 50 Гц, квантильные оценки сопротивления организма при пути тока «ру-
ка-рука», характеристики распределений средних значений пороговых ощутимых токов и значения пороговых 
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напряжений, соответствующих этим токам, коэффициенты корреляционных зависимостей ощутимых токов и 
напряжений от угла открытия полупроводникового прибора, вероятностные области ощутимых пульсирующих то-
ков и напряжений и законы распределения амплитудных значений ощутимого напряжения. 
Ляхомський А.В., Сінчук О.М., Харитонов О.О. Фізіологічна характеристика гірників залізорудних шахт як еле-
менту ерготехнічної  системи забезпечення об'єкту електробезпечності 
У статті викладено результати досліджень, які стосуються визначенню та оцінці впливу критеріальних (граничних) 
значень пульсуючої напруги й струму на організм людини. Наведено динаміку змін електротравматизму на електро-
возному транспорті, статистичні характеристики опору випробуваних при проходженні через організм змінного 
струму частотою 50 Гц, квантильні оцінки опору організму при шляху струму «рука-рука», характеристики 
розподілів середніх значень граничних відчутних струмів і значення граничних напруг, відповідних до цих струмів, 
коефіцієнти кореляційних залежностей відчутних струмів і напруг від кута відкриття напівпровідникового приладу, 
імовірнісні області відчутних пульсуючих струмів і напруг і закони розподілу амплітудних значень відчутного 
напруги. 
Lyahomsky A.V., Sinchuk O.N., Kharitonov A.A. Physiological characteristics of miners iron ore mines as part ergo-
tehnicheskoy system for electrical facility  
The article presents the results of research relating to the definition of criteria (threshold ) values of ripple voltage and current 
on the human body. Shows a plot of the dynamics of change elektrotravmatizma to electric transport, the statistical character-
istics of the resistance of the test as it passes through the body AC, 50 Hz, quantile estimation of resistance of the organism in 
the current path "hand - arm" , the characteristics of the distributions of the mean threshold currents and tangible value 
threshold voltages corresponding to these currents , the coefficients of correlation coefficients between the tangible currents 
and voltages from the opening angle of the semiconductor device , the probability of tangible pulsating currents and voltages 
, and the laws of distribution of amplitude values of tangible tension.  
________________________________ 
УДК 621.926 
Липанчиков С.И. Моделирование процесса измельчения на основе уравнения массового баланса частиц с учетом 
изменения гранулометрического состава входного потока руды 
В условиях современного металлургического производства, и в частности, в технологическом процессе дробления и 
измельчения, как известно, остро стоит вопрос управления промышленным оборудованием. В статье проведен ана-
лиз одного из наиболее популярных способов составления математической модели - подхода на основе материаль-
ного баланса частиц, дополненный учетом изменения свойств входного потока руды. 
Ключевые слова: материальный баланс, матрицы разрушения, классификации. 
Ліпанчиков С.І. Моделювання процесу подрібнення на основі рівняння масового балансу частинок з урахуванням 
зміни гранулометричного складу вхідного потоку руди 
В умовах сучасного металургійного виробництва, і, зокрема, в технологічному процесі дроблення та подрібнення, як 
відомо, гостро стає питання керування промисловим обладнанням. Для вирішення цієї задачі ключовим є складання 
якомога більш адекватної математичної моделі об’єкту керування. В статті проаналізовано один з найбільш популя-
рних способів складання математичної моделі – підходу на основі матеріального балансу, доповнений врахуванням 
зміни властивостей вхідного потоку руди. 
Ключові слова: матеріальний баланс, матриці руйнування, класифікації. 
Lipanchikov S.I. Design of process of growing on the basis of equalization of mass balance of particles shallow taking into 
account the change of grain-size distribution of input stream of ore 
In conditions of modern manufacturing, namely in relation to crushing and comminution technological process, there is a 
sharp question of manufacturing equipment control. The key aspect of solving this task is to form as appropriate control ob-
ject model as possible. One of the most popular methods of forming such model is the approach based on material balance. It 
is analyzed in the article. Also, this method is completed with accounting the change of ore input flow properties. 
Keywords: material balance, breakage, classification matrices 
________________________________ 
УДК 621.926:34.16 

Моркун Н.В. Синтез системы оптимального Н2 - управления динамическими объектами обогатительного производ-

ства с ограничением на Н  - норму  

Решается задача синтеза робастного регулятора для управления сложными динамическими объектами с использованием 

смешанного H2/H - метода формирования контура с ограничением на размещение полюсов передаточной функции замкну-

той системы в заданной области с привлечением аппарата линейных матричных неравенств   

Ключевые слова: синтез, H -теория управления, контроллер, робастное управление 

Моркун Н.В. Синтез системи оптимального Н2 - управління динамічними об'єктами збагачувального виробництва з 

обмеженням на Н - норму  

Вирішується завдання синтезу робастного регулювальника для управління складними динамічними об'єктами з ви-

користанням змішаного H2/H- методу формування контура з обмеженням на розміщення полюсів передавальної 

функції замкнутої системи в заданій області із залученням апарату лінійних матричних нерівностей  

Ключові слова: синтез, Н-теория управління, контроллер, робастное управління 

Morkun N.V. Synthesis of the system optimal Н2 - management the dynamic objects of concentrating production with limi-

tation on Н- norm  

The task of synthesis of робастного regulator decides for a management difficult dynamic objects with the use of mixed 

H2/H- method of forming of contour with a limit on placing of poles of transmission function of the closed system in the set 
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area with bringing in of vehicle of linear matrix inequalities  

Keywords: synthesis, Н  -теория management, comptroller, робастное management 

________________________________ 

УДК 669.017: 621.77 

Бережной Н.Н., Клюев Д.Ю., Мацышин С.О. Гармонизация национальных стандартов украины на некоторые 

марки стали горячекатаного арматурного проката с международными аналогами 

Рассмотрено предложение замены низколегированных спокойных сталей полуспокойными, соответствующими 

международным стандартам для производства арматуры, используемой для ответственных сварных и железобетон-

ных конструкций.  

Ключевые слова: низколегированные спокойные стали, полуспокойные стали, международные стандарты, арматура. 

Бережний М.М., Клюєв Д.Ю., Мацишин С.О. Гармонізація національних стандартів україни на деякі марки сталі 

гарячекатаного арматурного прокату з міжнародними аналогами 

Розглянуто пропозицію заміни низьколегованих спокійних сталей напівспокійними, які відповідають міжнародним 

стандартам для виробництва арматури,  використовуємої для відповідальних зварних та залізобетонних конструкцій. 

Ключові слова: низьколеговані спокійні сталі, напівспокійні сталі, міжнародні стандарти, арматура. 

Bereznoy N.N., Klyuev D.U., Matsishyn S.O. Harmonization of national standarts of ukraine on some sorts of steel of hot-

rolled reinfircing bar in compliance with international analogs 

Suggestion of change of low-alloyed killed steel  on semikilled steel, that conformed to international standards of reinforce-

ment industry that is used for  responsible welded and reinforcement concrete construction  

Keywords: low-alloyed killed steel,  semikilled steel, international standards, reinforcement. 
________________________________ 
УДК 622.271: 622.684 

Сістук В.О. Результати лабораторних та промислових досліджень концепції застосування силового довороту на 

великовантажних кар’єрних самоскидах. 

Представлені результаті досліджень маневреності колісної машини при здійсненні силового довороту, а саме, повороту за 

рахунок примусового управління кутовими швидкостями ведучих коліс та максимального повороту передніх коліс. Матема-

тична модель силового довороту, заснована на використанні залежностей відношення кутових швидкостей та радіусів пово-

роту, які необхідно забезпечити у відповідності до коефіцієнту зчеплення шини з опорною поверхнею, була перевірена шля-

хом лабораторного та промислового експерименту. Результати емпіричних досліджень мають достатню збіжність з розрахун-

ковими показниками, що дозволяє рекомендувати використання силового довороту на кар’єрних самоскидах з метою змен-

шення радіусу повороту при установці під навантаження. Ефективність, яка може бути отримана при впровадженні силового 

довороту, полягає у зменшенні тривалості установки машин під навантаження, що призводить до економії витрат пального, та 

зменшенні об’ємів розкривних робіт. 

Ключові слова: кар’єрні самоскиди, маневреність, силовий доворот, радіус повороту, лабораторні дослідження, екс-

периментальні випробування 

Систук В.А. Результаты лабораторных и промышленных исследований концепции применения силового доворота 

на большегрузных карьерных самосвалах. 

Представлены результаты исследований маневренности колесной машины при осуществлении силового доворота, а 

именно, поворота за счет принудительного управления угловыми скоростями ведущих колес и максимального пово-

рота передних колес. Математическая модель силового доворота, основанная на использовании зависимостей отно-

шения угловых скоростей и радиусов поворота, которые необходимо обеспечить в соответствии с коэффициентом 

сцепления шины с опорной поверхностью, была проверена путем лабораторного и промышленного эксперимента. 

Результаты эмпирических исследований имеют достаточную сходимость с расчетными показателями, что позволяет 

рекомендовать использование силового доворота на карьерных самосвалах с целью уменьшения радиуса поворота 

при установке под погрузку. Эффективность, которая может быть получена при внедрении силового доворота, за-

ключается в уменьшении продолжительности установки машин под погрузку, что приводит к экономии расхода 

топлива, и уменьшении объемов вскрышных работ. 

Ключевые слова: карьерные самосвалы, маневренность, силовой доворот, радиус поворота, лабораторные исследо-

вания, экспериментальные испытания 

Sistuk V. Laboratory and industrial research results of application of power turn’s concept on heavy pit trucks. 

There are the results of studies of wheeled vehicles maneuverability with a power turn, which is the rotation due to forced 

control of the angular velocities of the drive wheels and the maximum turn of the front wheels. A mathematical model of the 

power turn was verified by the laboratory and industrial experiments. It is based on a dependency of angular velocity ratio 

and turning radius, that should be provided in accordance with the friction coefficient of a supporting surface. Empirical stud-

ies have sufficient convergence of the calculated values, which allows us to recommend the use of the power turn at pit trucks 

to reduce the turning radius during placing for loading. Efficiency, which may be obtained with implementing the forced 

turn, is to reduce the placing time for loading, thus saving fuel and reducing stripping volumes. 

Keywords:  Open pit trucks, maneuverability, the power turn, turning radius, laboratory studies, experimental tests. 
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622.271:339.132.2 

Близнюков В.Г., Луценко С.А., Навитний Ю.М., Близнюкова О.Ю.,Савицкий А.В. Технологический критерий 

комплексной оценки режима горныx работ и производительности карьера по руде  

Дано описание разработанных методик выбора направления развития горных работ, определения производительно-

сти карьеров по руде и технологического критерия комплексной экономической оценки режима горных работ. 

Освещены причины отставания вскрышных работ на железорудных карьерах. 

Блізнюков В.Г., Луценко С.А., Навітній Ю.М., Блізнюкова О.Ю., Савицький О.В. Технологічний критерій ком-

плексної оцінки режиму гірничиx робіт і продуктивності кар'єру по руді  

Надано опис розроблених методик вибору напряму розвитку гірничих робіт, визначення продуктивності кар'єрів по 

руді і технологічного критерію комплексної економічної оцінки режиму гірничих робіт. Висвітлено причини відста-

вання розкривних робіт на залізорудних кар'єрах. 

Bliznyukov V.G., Lutsenko S.A., Navitny Y.M., Bliznyukova O.Y., Savitsky A.V. Technological criteria for complex 

evaluation of open-pit mining development and productivity  

A description of the developed techniques of selection a direction for mining operations was given; open-pit mine productivi-

ty and the technological criteria for complex economic assessment of open-pit mining development were determined. The 

article highlighted the reasons for the backlog of stripping operations at iron ore open-pit mines. 

621.926:34.13 

Радионов В.М., Радионов В.В. Способы оптимизации програмно-аппаратных ресурсов в адаптивной системе 

управления гидроциклоном 

Предложена общая структура адаптивной системы управления гидроциклоном на основе средств ультразвукового 

воздействия и контроля. Рассмотрены некоторые подходы к оптимизации прграмно-аппаратных ресурсов  

Ключевые слова: структурная схема элементов системы управления, ультразвуковой контроль, оптимизация ресур-

сов. 

Радіонов В.М., Радиінов В.В. Способи оптимізації програмно-апаратних ресурсів в адаптивній системі управління 

гідроциклоном 

Запропоновано загальну структуру адаптивної системи управління гідроциклоном на основі засобів ультразвукової 

дії і контролю. Розглянуто деякі підходи до оптимізації прграмно-апаратних ресурсів  

Ключові слова: структурна схема елементів системи управління, ультразвуковий контроль, оптимізація ресурсів 
Radionov V.M., Radionov V.V. Methods of optimization of program vehicle resources in adaptive control system hydro 

zyklon 

The general structure of adaptive control system гидроциклоном is offered on the basis of facilities of ultrasonic influence 

and control. Some going is considered near optimization of program vehicle resources  

Keywords: flow diagram of elements of control system, ultrasonic control, optimization of resources. 

________________________________ 

УДК 658.589 

Турило А.А. Менеджмент інноваційного розвитку підприємства 

Формування інноваційного портфелю опираючись на системний фінансовий аналіз становища підприємства, інвес-

тиційної привабливості проектів та його маркетингового дослідження ринку. 

Ключові слова: портфель інновацій, конкурентоспроможність, інвестування, економічна безпека.  

Турило А.А. Менеджмент инновационного развития предприятия 

Формирование инновационного портфеля, опираясь на системный финансовый анализ положения предприятия, ин-

вестиционной привлекательности проектов и его маркетингового исследования рынка. 

Ключевые слова: портфель инноваций, конкурентоспособность, инвестирование, экономическая безопас-

ность.  

Turilo A.A. Management of innovative development of enterprise 

Innovative portfolio construction, leaning against the financial analysis of the systems of position of enterprise, to the 

investment attractiveness of projects and his marketing market research. 

Keywords: brief-case of innovations, competitiveness, investing, economic security. 

________________________________ 
УДК 622.7.002.5: 658.5 

Рябикіна К.Г. Результативність діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 

Проаналізовано основні показники, що характеризують результативність виробничо-господарської діяльності гірни-

чо-збагачувальних комбінатів протягом 2008-2012 років. Визначено високу ступінь залежності функціонування 

підприємств від ринкових факторів. Акцентовано увагу на необхідності підвищення рівня інноваційності вироб-

ництва для підвищення результативності діяльності у довгостроковому періоді. 

Рябыкина Е.Г. Результативность деятельности горно-обогатительных комбинатов Кривбасса 

Проанализированы основные показатели, которые характеризуют результативность производственно-хозяйственной 
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деятельности горно-обогатительных комбинатов на протяжении 2008-1012 гг. Определена высокая степень зависи-

мости функционирования предприятий от рыночных факторов. Акцентировано внимание на необходимости повы-

шения уровня инновационности производства для повышения результативности деятельности в долгосрочном пери-

оде. 

Rjabykina K.G. Effectiveness of activity of ore mining and processing combines of Krivbass 

Basic indexes which characterize effectiveness of industrial and economic activity of ore mining and processing combines 

during 2008-1012 are analysed. The high degree of dependence of functioning of enterprises is certain from market factors. 

Attention is accented on the necessity of increase of level of innovation production for the increase of effectiveness of activi-

ty in a long-term period. 
________________________________ 
УДК 330. 341.1 

Щекович О.С., Хорольський В.П., Хорольський К.Д. Синергетика стратегії сталого розвитку гірничо-

металургійного кластеру регіону 

Розроблені теоретичні концепції синергетичного стратегічного інноваційного розвитку гірничо-металургійного кла-

стеру регіону. Побудована структурно-логічна модель формування синергетичного ефекту. Проведені дослідження 

механізмів синергетичного розвитку технологічного ланцюгу підприємств Групи «Метінвест», що входять до складу 

гірничо-металургійного кластеру. Досліджена інвестиційна ефективність підприємств кластеру та розглянуті реко-

мендації щодо створення проривних інновацій, які збільшують синергетичний ефект розвитку гірничо-

металургійного кластеру. 

Щекович Е.С., Хорольский В.П., Хорольский К.Д. Синергетика стратегии устойчивого развития горно-

металлургического кластера региона 

Разработаны теоретические концепции синергического стратегического инновационного развития горно-

металлургического кластера региона. Построена структурно логическая модель формирования синергического эф-

фекта. Проведенные исследования механизмов синергического развития технологической цепи предприятий Группы 

«Метинвест», которые входят в состав горно-металлургического кластера. Исследована инвестиционная эффектив-

ность предприятий кластера и рассмотренные рекомендации относительно создания прорывных инноваций, которые 

увеличивают синергический эффект развития горно-металлургического кластера. 

Schekovych O. S., Khorolsky V. P., Khorolsky K.D Synergetics of development strategy mining and metallurgical clusters 

of the region 

Theoretical conceptions of sinergistical strategic innovative development of mining and metallurgical clusters of the region 

are developed. Built structurally logical model of forming of sinergistical effect. Conducted researches of mechanisms of 

sinergistical development technological the chain of enterprises of Group «Metinvest», which enter in the complement of 

mining and metallurgical a cluster. Investment efficiency of enterprises a cluster is investigational and the considered rec-

ommendations in relation to creation of breach innovations which increase the sinergistical effect of development mining and 

metallurgical clusters. 
________________________________ 

УДК 332.48:32 

Світличний О.В.  Фінансування місцевого економічного розвитку: підходи та механізми здійснення 

У статті досліджено фінансування місцевого економічного розвитку, його підходи та механізми здійснення. 

А.В. Светличный Финансирование местного экономического развития: подходы и механизмы осуществления 

В статье исследовано финансирование местного экономического развития:, его подходы и механизмы осуществления. 

Svitlychnyi O. Local economic development financing: approaches and tools 

In the article the local economic development financing as well as approaches and mechanisms of its implementation have 

been researched. 
________________________________ 
УДК 658.338.45      

Рябикіна Н.І., Рябикіна О.Г. Ідентифікація принципів формування та розвитку техніко-технологічної бази підпри-

ємства 

Розглянуто питання про необхідність виокремлення та реалізації сучасних пріоритетних принципів управління фор-

муванням та розвитком техніко-технологічної бази підприємства для забезпечення результативності й розширення 

масштабів виробничо-господарської діяльності. 

Рябыкина Н.И., Рябыкина Е.Г. Идентификация принципов формирования и развития технико-технологической 

базы предприятия 

Рассмотрен вопрос о необходимости выделения и реализации современных приоритетных принципов управления 

формированием и развитием техніко-технологической базы предприятия для обеспечения результативности и рас-

ширения масштабов производственно-хозяйственной деятельности. 

Rjabykina N.I., Rjabykina O.G.. Authentication of principles of forming and development of technіко technological base 

of enterprise 

A question is considered about the necessity of selection and realization of modern priority principles of management form-
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ing and development of technіко technological base of enterprise for providing of effectiveness and expansion of scales of 

industrial and economic activity. 

________________________________ 

УДК 334.758 

Колєсніков Д.В. Дослідження життєвого циклу вертикально-інтегрованих структур гірничо-металургійного ком-

плексу України 

Розглянуто наукові підходи до визначення понять «життєвий цикл галузі» та життєвий цикл підприємства», на ос-

нові яких запропоноване визначення сутності життєвого циклу  вертикально-інтегрованої структури у ГМК України. 

Запропоновано класифікувати синергетичні ефекти за стадіями життєвого циклу вертикально-інтегрованої структу-

ри та визначати синергетичний ефект його тривалості.  

Ключові слова:  вертикально-інтегрована структура, життєвий цикл, синергетичний ефект 

Колесников Д.В. Исследование жизненного цикла вертикально-интегрированных структур горно-

металлургического комплекса Украины 

Рассмотрены научные подходы к определению понятий «жизненный цикл отрасли» и «жизненный цикл предприя-

тия, на основе которых предложено определение сущности жизненного цикла вертикально-интегрированной струк-

туры в ГМК Украины. Предложено классифицировать синергетические эффекты по стадиях жизненного цикла вер-

тикально-интегрированной структуры и определять синергетический эффект его продолжительности.  

Ключевые слова:  вертикально-интегрированная структура, жизненный цикл, синергетический эффект. 

Kolyesnikov D.V. Life cycle of vertically integrated structure of mining complex of Ukraine  

The article deals with scientific approaches to defining the concepts of "life cycle of the industry" and the life cycle of the 

enterprise "on which  definition of the essence of the life cycle of a vertically integrated structure in MMC Ukraine is pro-

posed. A classified synergistic effects on stages of the life cycle of a vertically integrated structure and identify synergies 

duration is given. 

Keywords: vertically integrated structure, life cycle, synergetic effect. 
________________________________ 
УДК 622.2.001.57: 65.012.265 
Поліщук І.Г., Пасічник Н.В., Короленко О.Б.  Модель оптимізації виробничого потенціалу підприємств ГМК 

Підвищити економічну ефективність виробництва металургійних підприємств і виявити резерви виробничого 

потенціалу можна шляхом оптимізації наявних виробничих ресурсів та раціонального їх використання. 

Оптимізувати виробництво продукції металургійного підприємства можливо за допомогою методів економіко-

математичного моделювання. Рішення задачі зводиться до пошуку максимальної дохідності від реалізації продукції 

в умовах обмежених обсягів виробничих ресурсів. 

Полищук И.Г., Пасичник Н.В., Короленко О.Б. Модель оптимизации  производственного  потенциала предприя-

тий ГМК 

Повысить экономическую эффективность производства металлургических предприятий и выявить резервы произ-

водственного потенциала можно путем оптимизации существующих производственных ресурсов и рационального 

их использования. Оптимизировать производство продукции металлургического предприятия можно с помощью 

методов экономико-математического моделирования. Решение задачи сводится к поиску максимальной доходности 

от реализации продукции в условиях ограниченных ресурсов. 

Polishchuk I.G., Pasichnik N.V., Korolenko O.B. The model of production potential optimization of MMC enterprises 

To raise the economic efficiency of production of metallurgical enterprises and to find the reserves of production capacity 

can be done by means of optimization of available production reserves and their rational use. It is possible to optimize the 

production of metallurgical enterprise products with the aid of economic  and mathematical modelliing methods .Problem 

solution is reduced to the search of maximum profitability from the realization of production in the conditions of limited vol-

umes of production reserves. 
________________________________ 
УДК 622.7.002: 65.06 

Бондарчук О.М.  Характеристика використання основних виробничих засобів гірничо-збагачувальних підприємств 

та шляхи його оптимізації 

Розглянуто порівняльна характеристика використання основних виробничих засобів гірничими підпримствами, а 

також запропоновано методологічні та практичні рекомендацій щодо вдосконалення їх використання на основі еко-

номіко-математичної моделі. 

Бондарчук О.М. Характеристика использования основных производственных средств горно-обогатительных пред-

приятий и пути его оптимизации 

Рассмотрена сравнительная характеристика использования основных производственных средств горными предприя-

тиями, а также предложены методологических и практических рекомендаций по усовершенствованию их использо-

вания на основе экономико-математической модели. 

Bondarchuk O.M. Usage characteristic of the main operational means of ore-dressing plants and ways of its optimization 

A comparative characteristic of usage of main operational means of ore-dressing plants was scrutinized, as well, methodolog-
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ical and practical recommendations concerning an improvement of their usage on the basis of an econometric model were 

suggested. 
________________________________ 
УДК 658.5:622.271 

Турило А.М., Ковальчук М.В. Проблеми інвестиційної підтримки сировинної бази гірничо-збагачувальних комбі-

натів 

Проаналізовано сучасний стан мінерально-сировинної бази гірничо-видобувних підприємств. Висвітлено основні 

проблеми забезпечення гірничо-збагачувальних комбінатів залізорудною сировиною. Обґрунтовано основні напрям-

ки та об’єкти інвестиційної підтримки їх сировинної бази. 

Ключові слова: мінерально-сировинна база, гірничозбагачувальний комбінат, ресурси, виробнича потужність, інвес-

тиційна підтримка. 

Турило А.М., Ковальчук М.В. Проблемы инвестиционного поддержания сырьевой базы горно-обогатительных 

комбинатов 

Проанализировано современное состояние минерально-сырьевой базы горнообогатительных предприятий. Освеще-

ны основные проблемы обеспечения горно-обогатительных комбинатов железорудным сырьем. Обоснованы основ-

ные направления и объекты инвестиционного поддержания их сырьевой базы. 

Ключевые слова: минерально-сырьевая база, горнообогатительный комбинат, ресурсы, производственная мощность, 

инвестиционная поддержка. 

Tutylo A.M., Kovalchuk M.V. Problems of investment support of mining and concentrating combines raw base. 

Modern state of raw mineral base of mining and concentrating enterprises is considered. Main problems of iron-ore minerals 

provision of mining and concentrating combines are highlighted. Basis trends and objects of investment support of their raw 

base are grounded. 

Keywords:  raw mineral base, mining and concentrating combines, resources, production capacity, investment support. 
________________________________ 
УДК 334.758 

Аптекар С.С. Основи оцінки ефекту синергії у вертикально-інтегрованих структурах гірничо-металургійного ком-

плексу України 

У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інтеграція», «ефект синергії». Проаналізовано стимули 

до вертикальної інтеграції, а також причини виникнення синергетичного ефекту в економіці. Надана характеристика 

підходів та методів оцінки синергетичного ефекту від операцій злиття і поглинання. Враховано особливості діяль-

ності підприємств гірничо-металургійного комплексу України.  

Ключові слова: інтеграція, злиття і поглинання, реструктуризація, вартість бізнесу, синергія, синергетичний ефект, 

боргове навантаження. 

Аптекарь С.С. Основы оценки эффекта синергии  в вертикально-интегрированых структурах горно-

металлургического комплекса Украины 

В статье рассмотрены научные подходы к определению понятий «интеграция», «эффект синергии». Проанализиро-

ваны стимулы к вертикальной интеграции, а также причины возникновения синергетического эффекта в экономике. 

Дана характеристика подходов и методов оценки синергетического эффекта от сделок слияний и поглощений. Учте-

ны особенности деятельности предприятий горно - металлургического комплекса Украины. 

Ключевые слова: интеграция, слияния и поглощения, реструктуризация, стоимость бизнеса, синергия, синергетиче-

ский эффект, долговая нагрузка. 

Aptekar S.S. Evaluation fundamentals of synergy effect of vertically-integrated structures at mining and metallurgical com-

plex of Ukraine  

The article deals with scientific approaches to definition of "integration", "synergy." Analyzed the incentives for vertical 

integration, and causes a synergistic effect in the economy. The characteristic approaches and methods to assess the synergis-

tic effect of mergers and acquisitions. Included features activities of mining and metallurgical complex of Ukraine.  

Keywords: integration, mergers and acquisitions, restructuring, business value, synergy, synergies, debt burden. 
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